
 1 

 

 

ACTA número 14 de 2016 (5 de juliol)  
Grup de “BCNenComú” a l’Esquerra de l’Eixample 

 
 

Participants: 23 persones 
Dóna paraules: Carles Pallarols 
Recull notes i fa l’acta: Alfons Sort 
Hora: 19h 
 
Un cop passades les eleccions i feta el passat dimarts 28 una primera valoració de la campanya i dels resultats, 
ara, recuperant les nostres trobades quinzenals, ens hauríem de centrar en com rellançar la nostra iniciativa 
política. Volem ser útils en l'etapa de transformació oberta a Barcelona, però també contribuir des d'aqui a plantar 
cara davant aquesta ofensiva de la dreta catalana, espanyola i europea, que augmenta les desigualtats, retalla i 
privatitza serveis, i limita drets i llibertats que ha costat molt de conquerir! 

 
 
0- L’anterior reunió, el 28 de Juny, va ser extraordinària, conjunta amb Sant Antoni i dedicada a va-

lorar el resultat de las eleccions.  L’ACTA, número 13, encara no està disponible. 

 
1.- Diverses INFORMACIONS I PROPOSTES breus: 

  
- Informació de la Coordinadora general i de la Comissió Territorial. 
 
 El participant a la Coordinadora General informa de la complexitat de les discussions sobre sous i con-
tractes dels càrrecs tècnics i de gestió al Ajuntament. El Codi ètic i el posterior Reglament són precisos amb els 
càrrecs electes, però deixen un marge d’excepcions  en els càrrecs no electes. L’objectiu és atreure a gent amb 
l’experiència amb la funció que ha de fer i encara que la majoria accepten rebaixes als sous anteriors, sovint no 
accepten els sous definits pel Codi ètic. Ara la Coordinadora ha aprovat unes excepcions i és probable que pro-
perament es faci un debat més ampli per definir amb més claredat el tema. 
 
En referencia al Plenari del 16 de Juliol, XR explica que s’enviarà un material previ a les presentacions i discussi-
ons que s’hi facin. 
 
Es pregunta què és fa amb el sobrant del sou dels càrrecs electes. Es respon que una part va a finançar  BeC i 
en el % decidit a les organitzacions de la confluència, i la resta a diferents projectes socials que seran presentats 
en el Plenari del 16 de Juliol. Es pregunta també quina part va als partits “confluents”, i quina va a la nova orga-
nització (BeC) i s’aclareix que està recollit en el pressupost aprovat de l’organització i es pot consultar al web. 
 
Una intervenció es queixa del poc grau de participació que dóna el format del Plenari. En l’anterior no hi va haver 
cap marge a preguntes i per temps és van deixar alguns dels darrers punts. 
Amb referencia al Plenari del Eixample, XR informa que el seu objectiu és fer un balanç de gestió dels Consellers 
de Districte i coordinar  la seva actuació amb les organitzacions de BeC dels diferents barris. Es destaca que ara 
és espacialment important al haver-hi una nova Regidora, del PSC. 
 
En referencia a la Comissió Territorial, s’informa que hi ha disponibilitat per part dels responsables d’àrees com 
Relat, o altres eixos, per assistir a xerrades a que els cridin les organitzacions dels barris. El tema dels manters 
es posa com exemple. 
 
- Propers Plenaris: aquest dijous 7 de juliol de tot l'Eixample (obert a tothom) al Centre Cívic Sagrada família, i 
el dissabte 16 de tot el cens d’activistes de BComú a les Cotxeres de Sants. 
  
- 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 Co-
mú i Twitter: @EsqEixEnComú 
 
Luis López informa que està una mica parada l’entrada de continguts i que cal dinamitzar-la entrant-hi més infor-
macions sobre actes o documents rellevants. S’ofereix a formar alguns voluntaris sobre com pujar-hi continguts i 
utilitzar WordPress. S’hi apunten unes quantes persones i es coordinaran. 
 
  

 

http://esquerraeixample.bcnencomu.cat/
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2.- Coses que PODEM FER  
 
Preparar un pla de treball pel setembre: 
 
1.1.- La nostra possible aportació a la Festa Major de l'Esquerra de l'Eixample (serà la 1a setmana d'octubre, 
però el programa es tanca ara i ho hem de decidir ara). 
 

Avui es tanca el Programa de la Festa Major a la AAVVEE. S’hi proposa fer un recorregut per la Memòria Històri-
ca del barri el dissabte 1 d’octubre. Podria començar als nous Jardinets a la cantonada de la Model, fer una pas-
sejada amb megàfon pels diferents llocs. Penúltima parada a Germanetes i última a Consell de Cent, davant de 
l’Àgora, amb possibilitat d’un vermut i exposició dels cartells i fotografies que hi ha. Caldria buscar alguns histori-
adors i veïns amb experiències directes. També es planteja aprofitar la peatonalització de Consell de Cent durant 
els dies 7, 8 i 9 d’octubre, per tenir obert el local i participar de la Festa Major. 
 

1.2.- La preparació d'un programa d'activitats per a començar el setembre amb força: recuperar els sopars-
tertúlia, activitats al carrer,... 
 

S’apunten diferents idees a tenir en compte per a la represa d’activitats al setembre. 
 
- Benefici de cara a donar-se a conèixer al barri si el local està obert unes hores fixes amb algú atenent a qui hi 
vingui. Caldria fer una graella de companys per cobrir els torns durant la setmana. 
 
- Millorar la coordinació amb els consellers i conselleres del districte. Sovint es toquen temes que desconeixen i 
que no s’han comentat en reunions internes. 
 
- Posar algun identificador a la porta que permeti als veïns entendre què és aquet local. 
 
- No solapar-nos amb les funcions de la Associació de Veïns. Ja fa temes d’ajuda mútua entre veïns del barri. 
 
- La Sanitat ha de ser un tema clau a partir de setembre. L’ampliació del Clínic i les maniobres per ocupar nous 
espais públics. La imminència del Decret de funcionament de la privada dins dels hospitals públics. L’explosió de 
les desigualtats en l’ús i accés a la Sanitat. Dijous vinent a les 13h30 hi ha prevista una concentració a Manso per 
la reducció de temps dels especialistes. Hi ha els mateixos recursos que al 2007. Numància està igual que Man-
so. Ha de ser un tema central en la nostra activitat després del estiu. 
 
- Es planteja també que cal fer al Districte un pla d’acció amb necessitats identificades al barri. Un tema poc visi-
ble però important al barri, és el de la pobresa (tenim 77 indigents vivint al carrer, a les escoles s’ha identificat un 
percentatge alt de nens amb dèficits alimentaris, situacions de violència domèstica,...). 
 
- Proposta de 2 o 3 xerrades als jardins d’Emma al setembre, aprofitant encara el bon temps, tot i que la majoria 
d’accions es fan de Consell de Cent avall. Tenim poca activitat a les cantonades del Ninot o a Avinguda Roma, o 
més amunt. 
 
- Reflexions sobre el tràfic. Nosaltres defensem les superilles, però és un tema complex (si desplacen  tràfic a 
altres carrers, això generaria enfrontaments). Cal lligar-ho amb els canvis al transport públic, com el tramvia, per 
fer disminuir el tràfic general a la ciutat. Es proposa fer passat l’estiu un acte amb els tècnics de mobilitat del 
Ajuntament, al Centre Cívic Teresa Pàmies.  
 
- Es comenta que a Sant Antoni treballen molt bé les accions al carrer i cal veure què en podem aprendre. Enca-
ra que és un barri més petit i amb un espai central que facilita la comunicació amb els veïns. 
 
- Ara que hi ha una nova regidora de districte, del PSC, és més important coordinar-se per prevenir que s’aturin 
projectes ja en marxa. 
 

1.3.- Organitzar el nostre suport a les polítiques de canvi, des de dins de les institucions i des dels movi-
ments socials. 
 
S’acorda que els eixos de les nostres accions al setembre seran Sanitat, Educació, Urbanisme-Mobilitat i Serveis 
socials, i que s’aportarà al plenari de Districte de BeC. 

 
1.4.- Posar en marxa la creació d'una “comissió de logística” per fer propostes sobre l’organització i les despe-
ses del local “Àgora”. 
  
La Comissió exposa que el tema del ús de l’Àgora transcendeix la seva funció. L’Àgora és el local d’ICV i cal 
aclarir quina és la política de futur en quant a seus i locals. BeC a vegades ha dit que buscarà locals per tenir 
presència als barris, però altres han opinat que cal estar al carrer i associacions i no locals. En tot cas, cal buscar 
com compartir les despeses diàries, neteja, etc… i aprofitar millor el que tenim. Faran una proposta.  
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3.- Temes de DEBAT 
 

2.1.- Analitzar la diagnosi organitzativa que es va fer abans de les eleccions (s'adjunta de nou), per fer aporta-
cions al pla de reforçament organitzatiu de BCN En Comú. 
 

La Fina explica el document amb els resultats del estudi. La Territorial volia saber quina és la radiografia de 

l’organització. Es presenta per a que cada barri en tregui les seves conclusions. Es comenta que BeC te uns 

1.300 activistes a Barcelona i que la majoria d’organitzacions han anat modificant les seves formes de coordina-

ció. L’Esquerra de l’Eixample és de les que segueix amb la periodicitat d’una reunió cada dues setmanes, però hi 

ha models diferents, subcomissions, més treball extern, etc. Es valora la importància de recuperar l’Assemblea 

de tot l’Eixample cada dos mesos, que és el període entre Plens Municipals del Districte. 

Es comenta que som una organització en formació i que el canvi a la ciutat no vindrà tant sols per 11 electes a 

les institucions. 

Es comenta la dificultat de que cada barri hagi de treure les seves conclusions a problemes molt comuns. Proba-

blement es podria extreure un conjunt d’objectius i bones practiques del estudi. 

Per empènyer aquest procés i millorar la coordinació amb els consellers i conselleres i el conjunt del grup munici-

pal, es vol que la territorial tingui un pes més gran. Ara hi ha en curs una selecció de Coordinador@ territorial  

 

 

Altres temes. 

 S’informa del procediment de la Web del Ajuntament per denunciar pisos il·legals. La denuncia la poden 

fer amb facilitat veïns afectats. 

 S’organitza un grup per anar a treure els cartells electorals que queden en alguns carrers del barri. En 

molts altres ja s’han retirat. 

 Es farà una darrera reunió abans del estiu, el 19 de Juliol a les 19h al Àgora. Prèviament es comprova 

que 2/3 dels assistents hi podran assistir. 

 

 


