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ACTA número 17 de 2016 (20 de setembre)  
Grup de “BCNenComú” a l’Esquerra de l’Eixample 
 
 

 
 
 
 
Participants: 28 persones. 
Dóna paraules: Xavier Riu 
Recull notes i fa l’acta: Alfons Sort 
Hora: 19h 

 
0- S’aprova l’acta número 16, de la reunió del 4 de Setembre 

 Es destaca la importància de fer les Actes de les reunions i guardar-les adequadament. Encara que 
a cada reunió hi hagi unes 30 persones, al Google Group de BeC Eixample n’hi ha uns 100 que poden 
seguir el que s’ha parlat a les reunions per les actes. 
 
1.- Diverses INFORMACIONS I PROPOSTES  
  
- Informació de la Coordinadora general, fet per Xavier Riu 
 
Ja hem trobat un local que substituirà al del carrer Castillejos. Està a Marina-Ali Bei ( al barri del Fort 
Pienc). 800 m2 amb un pati interior, molt a prop del metro Marina. El canvi serà entre novembre i 
desembre. 
La reunió va ser un dilluns per la tarda per que hi podessin assistir algun dels diputats a Madrid. Comentaris 
que va transmetre XD. 
A l’anterior legislatura hi havia activitat encara que no s’hagués escollit govern. Ara no. El PP controla la 
Taula del Congrés i sembla que ha decidit que sense govern no hi ha activitat parlamentària. 
Fa poc semblava que el PSOE voldria una alternativa. Ara no. No els hi deixen. O forcen un canvi de 
Sanchez o noves eleccions. Possible pista. Si el Comité Federal del PSOE és al novembre, no hi haurà 
canvi intern al PSOE. Si l’avancen, es carregaran a Sanchez i governarà el PP. 
En cas de que governés el PP seria una legislatura molt oberta, amb cada tema necessiten majories a 
mida, i curta. 
Es va debatre quin era l’espai de debat polític de BeC. No es va canviar la decisió d'elegir el nou Consell 
Polític com a òrgan deliberatiu, però sí es va posposar, optant per reforçar per ara els Plenaris per fer 
aquesta funció, mirant de que siguin mensuals. 
Superilles. Janet Sanz va informar d’algunes millores previstes amb l’experiència del Poble Nou i es va 
posar el referent de Gracia, a on canvis recents van tenir una reacció inicial negativa i avui estan plenament 
acceptats. 
 
-Informació de la Coordinadora territorial, fet per Josep Garriga 
 
 
S’informa del debat i calendari per al “Nou espai polític català”. En Josep ja havia enviat l’acta de la reunió 
en que es detalla de l’estructura del debat i el calendari: 
 
- Setembre: validar la proposta a coordinadora, relat, territorial i intercomissions i 
aprovació a coordinadora o plenari. 
- Octubre: presentació pública del model de país amb 4 grans blocs. 
o Garantir drets humans i socials 
o Defensa dels béns comuns 
o Radicalitat democràtica 
o Sobiranies o plurinacionalitats 
o 10 ponències territorials per tota Catalunya. 
- Novembre-desembre: procés de participació oberta 
- Gener 2017: elaboració document de síntesi 
- Febrer: trobada catalana de concreció d’objectius polítics 
 
Posteriorment a la reunió, en Josep penja al Google Groups el document explicatiu del debat. 
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A la reunió de la Territorial hi va anar la gerent de TMB, Mercedes Vidal i es va oferir a anar als barris a 
explicar la situació en que estan els canvis a la empresa. 
TTIP i CETA. Hi ha diverses accions previstes al Octubre. 
Fina explica que la majoria dels representants del barris van coincidir que no era moment d’escollir el 
Consell Polític i que era millor canalitzar el debat en els Plenaris. 
 
2- Coses que PODEM FER 

 

Fulletó amb els temes en que treballem al barri. “Full de barri”.  

1- XR proposa actualitzar el full, recuperar els sopars-tertúlia i planificar accions sortint al carrer, per 

després de la festa Major de l’Eixample. Debat sobre els temes: 

o Abans que del full cal parlar dels temes. Potser el primer és les Superilles. Podem aprendre 

i coordinar el sortir al carrer amb Sant Antoni. Ho fan molt bé. 

o Balanç els temes: Defensa de la Sanitat Pública, xerrada amb Gemma Tarafa a Sant 

Antoni, propera reunió amb el Consorci de Sanitat.   

o Defensa de l’Ensenyament Públic, està molt clar.  

o Defensa de l’habitatge. Antena empreses “antiokupes”. Unitat antidesnonaments per 

districte. Radars per situacions anòmales amb gent gran. Defensa dels més vulnerables 

o Guanyar les superilles. Unir els tramvies. 

o Guanyar Germanetes. Dissabte 8 octubre a les 16:30, regidora del districte i Francesc 

Magrinyà en debat sobre l’espai públic. 

o Guanyar la Model 

FM Preocupació per enfrontaments amb els que no estan d’acord amb el pla de Germanetes. 

L’institut és innegociable, en cal al barri. Per modificar els pisos protegits caldria fe una revisió del 

pla i surt del mandat. L’Ajuntament està decidit a seguir amb els tres equipaments aprovats: 

l'Institut, els pisos socials de lloguer, amb una escola Bressol a la planta baixa, i els apartaments 

adaptats per a gent gran, que inclouen un Centre de dia. Aquets dos darrers equipaments no 

afecten al accés des de el carrer del espai obert. Al abril comencen les obres i està previst 

inaugurar-ho tot al setembre del 2018. La cúpula i l’hort urbà es classificaran com a espai verd per 

a protegir-los. Cal fer pedagogia i explicar tot el procés ara que ja està engegat. 

Aprofitant el dia sense cotxes, el 22 de setembre, s’instal·larà mobiliari urbà a Consell de Cent, fins 

al 8 d’Octubre, després de la festa Major. Es un pas més en acostumar a la peatonalització 

d’alguns carrers. 

Els problemes que podem anticipar vindran per botiguers contraris a la restricció del tràfic, i a la 

utilització que algun partit en vulgui fer en contra de l’Ajuntament. També per grups a Germanetes 

contra l’Institut per augmentar l’espai lliure. 

Gestió dels Jardins d’Emma? El 28 de Setembre hi ha una reunió als Jardins per informar de les 

accions previstes amb l’espai. 

La nova regidora del districte, del PSC, recolza el projecte de les superilles. La primera serà al 

voltant del Mercat de Sant Antoni, i la segona a Consell de cent, coincidint amb la inauguració de 

l’espai de germanetes al 2018. Hi ha altres eixos al Eixample. 

 

2- Presentació “Mesura Superilles, Eixos Verds, Eixample” per Francesc Magrinyà. 

FM presenta un extens documents amb els plans de reforma viaria a la ciutat i especialment al Eixample. 

La primera justificació és la reducció de la contaminació ambiental. Es presenten conseqüències del nivell 

actual de contaminació en la salut. 

Presenta la creació d’eixos verds com a mesura per arrencar els canvis viaris més profunds. Inclou: 
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Estendre el doble carril bus a tota la Gran Via. Doble carril bus a Meridiana. Carril bus a Aragó. Progressiu 

canvi a bus elèctric. Carril bici i pacificació a Mallorca. Mesures als Entorns Escolars.  

Com a continuació d’aquests canvis, noves superilles. Garantint sempre l’accés viari a tots els carrers. 

Exemple Enric Granados. 

Aquesta és la primera presentació del pla. Demà es presenta a la AAVV. Debat. 

 Campanya informativa dels canvis? Noves línies de bus i àrees d’intercanvi? 

 Ja s’han comprat nous autobusos? No. 

 Està pendent el debat sobre les parades dels autobusos amb destí a l’àrea metropolitana. 

 El final del procés serà una xarxa d’eixos verds al Eixample i algunes superilles. 

 Procés de participació previst a Setembre-Desembre 2016 

 Anàlisi de. Criteris i canvis sentit. Semàfors. Senyalització. Activitats als nous espais. 

 Implantació dels canvis de sentit. Setembre-Desembre 2017 

 Objectiu final. Posta en marxa al 2018. 

L’aparcament de les motos serà un problema. Especialment a la Diagonal. 

 

3- Les propostes de la Comissió de logística per dinamitzar l’ús del local es posposen a la propera 

reunió per manca de temps. 

 

4- Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample. Es fa un repàs a les moltes activitats previstes i es 

demana la màxima assistència dels membres de BeC, tant als actes polítics i de debat com als 

lúdics. Es comenta que al sopar de Festa Major, a les instal·lacions esportives del Parc de 

l’Escorxador, es reservarà una taula per als assistents de BeC que s’hi hagin inscrit. 

3- Altres 

La propera reunió d’aquest grup de barri serà el dimarts 4 d’octubre.   

 

 

 


