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ACTA número 18 de 2016 (18 de octubre 2016) 

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

 
Participants: 20 persones 
 
Dóna paraules: Carmen Azcárate 
Recull notes i fa l'acta: César Lobato 
Hora: 19h 
 
ORDRE DEL DIA 

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

Se aprova l'acta 

1.Diverses informacions i propostes 

Informació de la Coordinadora general, de la Comissió Territorial i d'algunes coses de la 

Festa Major del barri. 

1.1 S'ha signat el contracte del nou local (C/ Marina, 131). Al desembre estarà acondicionat 

pel seu ús, però pot ser sigui al gener. 

1.2 Es parla dels imminents actes de posada en marxa del nou subjecte polític aquest 

dissabte: taller de formació al matí “Sobirania i Processos constituents” i plenari de debat a la 

tarde. El plantejament serà bàsicament deliberatiu; no obstant, tindrà algun tret decisiu. 

1.3 S'esmenta també que s'està treballant sobre el destí o l'ús del “fons social i solidari” 

(actualment en torn a 206.000 €) què es nodreix de la part de sou a la què els càrrecs electes 

han renunciat (pel codi ètic). Per la seva importància, la idea es realitzar una convocatòria 

pública per triar el projectes socialment més interessants. 

1.4 Jaume Asens (tinència d'alcaldia) presenta una normativa municipal per buscar un ús 

equitatiu de l'espai públic per les diferents confessions religioses (per garantir la neutralitat en 

aquest àmbit). Qüestió que suscita alhora un debat plantejant una major laïcitat. 

1.5 El col·lectiu de Sant Antoni farà una festa el dissabte a Calàbria 66 amb una paella 

popular. 

1.6 El 5 de novembre hi ha una mani feminista convocada per Ca la Dóna a la ciutat de 

Tarragona. Hi ha la possibilitat de contractar autocars per assistir-hi. Cal apuntar-se. 

1.7 Sobre el tema del turisme es parla de la convocatòria de una xerrada a propòsit de la 

multiplicació de pisos turístics a la ciutat. 

1.8 Des de la territorial s'ens anima a fer actes amb la ciutadania (a nivell de districte, per 

exemple) per explicar la gestió,  “rendició de comptes”. Cal pensar-hi en convocar algun acte. 

1.9 Des de la comissió d'internacional ens diuen que podem informar-nos de la situació a 

Europa. 

1.10 Hi ha intenció de fer campanyes temàtiques generals, la primera que es farà versa 

sobre “Habitatge”. Es suggereix fer-ho abans que s'inicien les obres en Germanetes per 

rebatre aquells qui diuen que els habitatges no son essencials. 

1.11  A la nostra pàgina web hi ha un escrit de Xavier Riu fent balanç de la nostra 

participació a la Festa Major d'enguany. Per la propera,  ens hem d'emplaçar perquè el 
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col·lectiu de l'antiga esquerra organitzi una Passejada popular , “recuperació de la memòria 

històrica”. 

2.- Tema central a DEBAT :  

La construcció d'un nou subjecte polític català. El proper dissabte 22 d'octubre, a la tarda, hi 

haurà un Plenari de tot "BComú" per a validar el procés que es posa en marxa i cal que abans, de 
nou en parlem nosaltres (Es van adjuntar 2 PDF amb la proposta inicial i un recull de les 
aportacions que ja han arribat a la Coordinadora). 
 
 Torn de paraules. Es recullen algunes intervencions 

1.12 Es parla d'un ampli consens respecte de la necessitat de la creació d'un nou 

subjecte polític català,  ja que els electes de fet no tenen cap organització amb nom propi 

darrera (de fet son els mitjans de comunicació i els adversaris polítics qui parlen dels 

“Comuns”). És un enorme repte que planteja, al menys cinc qüestions bàsiques: 

a) La creació d'un grup promotor ampli, d'abast territorial que aglutini plataformes, 

associacions i col·lectius cívics i socials que no sigui únicament de Barcelona. 

b) Promoure una certa manera de fer-ho que generi il·lusió a tot Catalunya i efecte bola de 

neu, tal com vam fer a Barcelona. 

c) Posar-nos d'acord en unes propostes bàsiques, comuns. Eludir qüestions controvertides. 

e) Cercar que sigui una organització molt democràtica. La gent que porta anys treballant s'ha 

de sentir còmoda. 

La fase final del procés es preveu cap a la primavera. 

A continuació es va suscitar un debat a propòsit de si caldria que aquest nou subjecte polític 

es definís sobre la qüestió nacional, decanten-se per una postura soberanista o no 

soberanista.  Els partidaris de definir-se indiquen que si no els esdeveniments ens passaran 

per sobre. Una altra postura aposta per incidir en la agenda comuna i la defensa del bé comú i 

considera que l'encaix polític del país (federal, confederal, independent) és secundari. BeC va 

néixer d'una situació d'emergència social i aquesta ha de ser la nostra aposta política malgrat 

les pressions. 

3.- Coses que PODEM FER 

3.1.Propostes de la “comissió de logística” que vam crear per estudiar el funcionament  i 

les despeses del local “Àgora”: 

 - Aposta política per aprofitar més "l'Àgora" per al nostre treball intern i extern 
 - Propostes de millora en la infraestructura del local per afavorir aquesta activitat política 
 - Possible contribució mensual de BComú a un local i uns serveis (llum, aigua, wifi, 

 neteja...) que té contractats ICV. 

 

Al respecte es planteja per la comissió de logística la següent proposta, que es va acceptar: 

L’objectiu és aprofitar-lo, com a mínim un parell de tardes a la setmana, per a activitats internes i 

externes de “BComú” del barri: obrir-lo de forma regular i potenciar-lo com a referent per al veïnat. 

Començar a fer-lo funcionar com a un “Ateneu popular”. 

 

Qüestions organitzatives 

 Obrir en principi els dimarts de 18h a 21h (que ja s’hi reuneixen quinzenalment els grups 

de barri de l’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni) i els dimecres de 17:30h a 19:30h (cal fer torns 

i repartir responsabilitats). 

 Com es financia? Establir una contribució mensual dels dos barris (una part més gran per 

a l’Esquerra de l’Eixample) per a contribuir a les despeses que paga ICV de l’Eixample (estudiar 
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com fer-ho legal), més l'autofinançament de bar, sopars, etc. 

 Tasques del responsable trimestral del local (dues persones amb clau?). Llums, organitzar 

endreça i neteja després de les activitats, reposar materials,... 

 

Proposta d’activitats polítiques 

 Lloc de trobada agradable (sofà, tauleta i cadires, mini-bar, connexió wifi,...) i conversa 

informal. 

 Amb informació d'interès col·lectiu (s'ha de recopilar): revistes, materials informatius de 

“BComú”, temes del barri, informació de qüestions útils de responsabilitat municipal, intercanvi de 

llibres,... 

 Preparar, a l’entrada, una exposició amb els temes que estem treballant ara al barri. 

 Organitzar "berenars tertúlia" alguns dimecres, en funció de les propostes que sorgeixin 

(començar amb les propostes de Rafaela/Lluís A. i la Carme Mendez). 

 Recuperar experiència dels sopars per a una quarantena de persones, amb gent 

"interessant" que ens aporta informació de primera mà. 

Proposta de millores en la infraestructura 

 Endreça entrada: sofà i tauleta, nevera i cafè (rètol de preus), “font” d’aigua, que funcioni 

bé l’ordinador (comprar-ne un?)... 

 Armaris altell (un per a Esquerra Eixample i un per Sant Antoni). 

 Petites millores al quartet WC (rètol, farmaciola, eixugamans de paper, recanvis,...). Tenim 

ja un pressupost d’uns 70€. 

 Pressupost canvi vidres opacs. 

 Decorar persiana per a la “Rambla de barri”. 

 Metacrilat informatiu al marc de la porta, on apareguin les activitats i els diversos usuaris. 

 Preparar caixa amb material de secretaria i de campanyes, per sortir al carrer. 

 
La reunió s'acaba a les 21 hores. 

 

PROPERA REUNIÓ EL DIVENDRES 4 DE NOVEMBRE!!!!! 


