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ACTA número 16 de 2016 (6 de setembre)  
Grup de “BCNenComú” a l’Esquerra de l’Eixample 
 
 

 
 
 
 
Participants: 22 persones. Assisteixen també Roberto Tejedor de la Ccoordinadora i Marta, també de la 
coordinadora en representació de l’Eixample 
Dóna paraules: Santi Demanjó 
Recull notes i fa l’acta: M.Eugènia Sánchez 
Hora: 19h 
 
0- S’aprova l’acta número 15, de la reunió del 19 de Juliol 

 
1.- Diverses INFORMACIONS I PROPOSTES  
  
- Informació de la Coordinadora general i resum del debat 
 
Sobre la darrera reunió de la Coordinadora general de BComú es destaca la necessitat d’accelerar la 
configuració del nou subjecte polític. 
Roberto Tejedor i Marta, informen de l’anàlisi política que es va fer de la situació de bloqueig a l’Estat 
espanyol, amb el discurs de Rajoy cada vegada amb més elements centralitzadors i de retall de les 
llibertats nacionals. 
Sobre la posició dels grups que estan a favor del full de ruta, es considera que porten al poble català a un 
carreró sense sortida, i això acompanyat de la pressió que estan rebent els nostres representants, com 
Ada, Pisarello, Asens...per forçar-ne la definició, amb la dificultat que això suposa, ja que no està definit el 
nou subjecte polític. El que sí que està clar és que, com a BEC, estem per la sobirania del poble català. 
Per altra banda, les diverses acusacions que ha rebut el govern de l’Ajuntament ( per l’estàtua de Franco, 
per les detencions del top manta, etc.) han tensat molt la nostra organització. 
Per definir la postura del Bec davant de l’11 de setembre, va haver-hi un fort debat que va concloure amb 
una proposat de mediació feta per en Pisarello, tenint com a marc la commemoració de l’11 de setembre de 
l’any 76 i la proclama de l’Assemblea de Catalunya. S’acorda: 
1. Fer un comunicat com a organització (que ja coneixem) 
2. Participar als actes institucionals, reivindicant el dret a decidir: ofrena floral com a grup En Comú 

Podem; organitzar la conferència que es fa a l’Ajuntament en el mateix sentit (per la historiadora 
Carmen Molinero i amb el títol “Les lluites obreres i la democràcia a la segona meitat del segle XX”) 

3. Suport a l’acte al Carmel en record de Salvador Allende. 
4. Assistència de l’Ada al Born, deixant clar que la nostra postura es la del referèndum. 
5. Organitzar un acte propi a Sant Boi, amb diverses intervencions recordant la concentració del 76, que 

finalitzaria amb música a càrrec de Maria Arnal. 
6. A la manifestació de la tarda, convocada per Omnium i ANC, s’acorda que hi assistirà l’Ada, 

acompanyada de 30 o 40 persones, sense pancartes ni símbols, amb un discurs propi. S’anirà al punt 
on convoca Omnium, recordant que també l’11 de setembre ha de ser una jornada inclusiva, no només 
de J*S. 

 
 
Dins del nostre grup, també s’enceta un intens debat. 
Algunes opinions apunten que el fet d’anar-hi l’Ada, en Pisarello, etc.  hi va Barcelona en Comú, no es pot 
considerar que siguin postures individuals, i això pot comportar dificultats per fer-ho entendre a la població, 
ja que la convocatòria estava clarament definida en la línia del full de ruta. 
Es fa una crítica al fet que encara s’estava debatent en el si de l’organització, quan ja va sortir a la premsa 
l’assistència de l’Ada a la manifestació. 
 
Altres opinions apunten la importància de ser-hi presents, de ser pro-actius en aquest tema, de ser centrals, 
i fer valdre la nostra posició que estem lluitant per la sobirania del nostre poble, i una manera de denunciar 
el DUI és ser-hi. 
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També es discuteix el contingut del comunicat: algunes persones consideren que hi manquen elements, 
com ara fer al·lusió a l’Estatut i al paper del Tribunal Constitucional; altres, manifesten estar d’acord amb el 
redactat. 
Finalment en el grup es fa una votació orientativa sobre qui assistirà a la manifestació, i el resultat és de 20 
vots que no, i 2 vots que sí. 
 
- Repàs als diversos temes previstos per treballar al nostre barri. 

Informa en Francesc Magrinyà. 
Super Illes. Està previst que cada barri tingui un sector on es podrà implementar el projecte de les 
superilles. A l’Esquerra de l’Eixample està previst a Consell de Cent, entre Vilamarí i Urgell, on nomès 
caldrà fer unes petites modificacions, 4 canvis de sentit i algun semàfor . 
A Sant Antoni es proposa el creuament de Borrell-Tamarit. D’aquí a Nadal, es portarà a terme el procés 
participatiu i la implementació coincidirà amb la inauguració del mercat. 
Altres espais es preveuen a la Dreta de l’Eixample, Sgda. Família i Fort Pienc. 
En paral·lel caldrà fer “urbanisme tàctic”, és a dir, pensar com s’omplen els carrers amb activitats. Ja es pot 
començar a fer. Cal remarcar que a l’Esquerra ha sigut un procés demanat per la població. 
Durant el 2017 es farà “urbanisme tàctic” i el 2018 s’implementarà el projecte. 
Es farà avaluació, i un dels indicadors més importants serà el de la salut. 
 
S’informa també que al novembre començarà la nova xarxa de bus, i caldrà estar també en el debat de per 
on passaran els autobusos, i implicarà molta informació a la població 
En relació a la necessitat d’espais que té el districte, es considera que haurem de ser hàbils i estar atents a 
les diferents possibilitats que se’ns poden presentar. 
A l’edifici de l’antiga Telefònica de l’Avinguda Roma, hi haurà una sala gran, per poder utilitzar. 
La UPF marxa de l’escola industrial, i s’està debatent sobre l’ús que se’n pot fer, d’aquests espais: 
equipaments per al barri, s’està també demanant per fer un centre de recerca. Cal debatre quin pot ser el 
millor ús per a les necessitats del barri. 
Un altre espai, el del triangle carretera de Sarrià-Paris. 
La Model. 
Es constata que tota aquesta informació que han facilitat ens dóna l’oportunitat de fer de caixa de 
ressonància. Explicar bé tot el tema de la superilla, amb la característica que a l’Esquerra de l’Eixample 
significarà pocs canvis, i la importància que pot tenir per la salut, ja que baixant de manera significativa la 
circulació, disminuirà la contaminació. 
 
Es conclou la reunió deixant els temes restants per a la propera reunió 
 

Altres 

La propera reunió d’aquest grup de barri serà el dimarts 20 de setembre.   

 

 

 


