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ACTA núm. 19 de 2016 (04 de novembre )  
Grup de “BCNenComú” a l’Esquerra de l’Eixample 

 
Participants: 20 persones 
 
Dóna paraules: Fina  
Recull notes i fa l'acta: Carlos Pallarol  
Hora: 19h 
 
0.- Ordre del dia:  

Aprovació de l'Acta de l'última reunió (18 de novembre)  

1.- Diverses informacions i propostes breus (20m.): 

  

a) Informació de la Coordinadora general: 

- Relacions amb la oposició davant l’intent de moció de censura de CiU: es reflexiona sobre la 

necessitat de no deixar aquestes situacions només en mans del grup municipal. 

- Es parla d’habitatge 

b) Informació de la Comissió Territorial:  

- Es planteja fer una comissió de treball per reflexionar sobre a què es destinaran els diners 

procedents dels sous dels nostres càrrecs (10.000€/districte): hauran de ser concessions 

finalistes i caldrà evitar dinàmiques clientelars. 

- Es recorda que amb els nous pressupostos està previst que el nostre districte pugui gestionar 

500.000 € de forma oberta i participativa. Les propostes es podran fer sobre 5 àmbits: gent gran, 

medi ambient, cultura, feminismes i economia solidària. 

- Es recorda que de cara a la manifestació feminista del 5 de novembre, sortiran 2 busos cap a 

Tarragona. 

c) Informació del Plenari del passat dissabte 22: 

- Es fa referència a l’escrit crític del grup de barri de Sants on es qüestiona la metodologia de 

treball usada al plenari. 

- Per part dels presents, hi ha diversitat d’opinions sobre com es va realitzar el plenari. 

d) Informació de la "Comissió d'Internacional": acudeix un representat de la Comissió 

d’Internacional a explicar-nos la feina feta fins ara. 

- Es fa una panoràmica sobre la situació actual recordant que és complicada i que la greu situació 

econòmica i social global (i en particular europea) i les polítiques econòmiques aplicades fins avui 

han portat al descrèdit a molts països dels diversos governs i de les institucions vigents. Malgrat 

tot, es recorda que Ada Colau i Barcelona En Comú actualment són referents mundials per molts 

moviments i partits transformadors. Per tot plegat, s’ha arribat a la conclusió de que cal crear un 

espai polític on establir aliances i des d’on crear una xarxa municipalista internacional que permeti 

obrir una àrea de canvi el més gran possible.  
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- Usant el municipalisme com a eina de canvi global, es preveu treballar sobre 5 línies: 

1. Reforçament de la idea del municipalisme a nivell comunicatiu.  

2. Recolzament mutu entre els diversos governs, candidatures i moviments municipalistes de 

canvi. 

3. Ajudar i reforçar la construcció de noves candidatures: explicar l’experiència de BEC a altres 

candidatures, donar eines, etc. 

4. Establir contactes internacionals amb altres ciutats, moviments, etc. En base a eixos temàtics i 

treballar per objectius. 

5. Trobada internacional amb diversos alcaldes i alcaldesses simbòlics, moviments, partits de la 

oposició de diverses ciutats, etc. municipalistes. Aquesta última línia de treball està encara en 

procés d’elaboració per plantejar-la amb més solidesa.  

- En aquest procés, caldrà establir aliances amb altres actors (Plan B per Europa i DIEM25) en 

aquells temes en que es pugui caminar plegats, així com amb partits dels Verds i l’Esquerra 

Unitària Europea a escala comunitària.     

  

2.- Tema central a DEBAT (60m.):  
 
a) Es fa una relació de les possibles lluites en que podria participar (i alguns ja ho fan) gent 

d'aquest grup: La Model, "Germanetes", "Rambla de barri", Sanitat (Clínic, Manso, etc.), Educació, 

Habitatge (PAH, Associació 500X20, etc.), el "Dret a una Mort Digne”, canvis en la xarxa de busos, 

pobresa (RADAR, etc.) 

b) Posteriorment, se centra el debat en la lluita més immediata: "Germanetes": 

- S’anima a la gent a llegir els articles penjats a la web de BEC-Esquerra de l’Eixample. A més, es 

fa un resum de la història de l’espai Germanetes. 

  
- Hi ha un debat al voltant de l’ús que se li donarà a l’espai, especialment respecte als pisos 

públics de lloguer social que està previst construir. Sobre els altres equipaments previstos hi ha 

més consens. Bàsicament, hi dues posicions: en contra de la construcció dels pisos en benefici 

de la conservació de l’actual espai verd on hi anirien (atès que l’Eixample és el districte més 

contaminat de Barcelona); i a favor de la construcció dels pisos. Els principals arguments d’una i 

altra opció són els següents: 

i. En contra de la construcció dels pisos: 

- Es necessita espai verd a l’Eixample i aquest espai ja existeix precisament a l’espai 

Germanetes.  

- Els 35 pisos de nova construcció no suposarien un gran canvi a l’hora de donar 

resposta a la manca de pisos accessibles per a la població, però en canvi sí trauria un 

espai verd molt necessari pel barri. 

- Es concentraria a totes les famílies amb pocs recursos i necessitats de vivenda en un 

mateix bloc de pisos, provocant una concentració d’aquestes en un sol espai i, per tant, 

estigmatitzant-les.  
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- Valdria més la pena comprar els pisos ja construïts o establir “convenis” amb propietaris 

de pisos buits perquè l’Ajuntament pugui disposar d’ells. 

- No està clar qui gestionaria aquests pisos i això crea desconfiança.  

ii. A favor de la construcció dels pisos:  

- Barcelona té un gran problema d’habitatge i qualsevol cosa que es faci en el sentit de 

lluitar contra l’exclusió residencial o de garantir la seguretat residencial es considera 

positiva. 

- La pacificació del carrer Consell de Cent i la configuració de la Superilla de l’Esquerra 

de l’Eixample al voltant de l’Espai Germanetes ja ajuda molt a reduir la contaminació de 

l’àrea i, a més, es podria posar zones verdes a altres espais. 

- És necessari construir els pisos públics de lloguer social a l’Eixample per no seguir 

desplaçant a la població de pocs recursos econòmics a la perifèria de Barcelona, fet que 

genera segregació dins la pròpia ciutat, atès que es concentra la població més pobre a 

les mateixes zones. D’aquesta manera, es desconcentraria la població empobrida evitant 

borses de pobresa. 

- La idea de comprar pisos ja construïts no cal descartar-la, però és insuficient atès la 

situació d’emergència que viu Barcelona.  

- Establir “convenis” amb propietaris de pisos buits perquè l’Ajuntament els pugui usar 

per fer front a l’emergència habitacional només pot contemplar-se precisament com a 

això, és a dir, com una mesura d’emergència mentre no hi hagi molts més pisos públics. 

No debades, seguir pagant el lloguer de persones amb problemes d’accés a l’habitatge 

als propietaris d’aquests mateixos habitatges no canvia la situació, sinó que més aviat la 

cronifica, al temps que dessagna a l’Ajuntament i enriqueix als propietaris. 

 - En tot cas, és una decisió ja presa. Nosaltres vam proposar un procés participatiu sobre el tema, 

però la resta de forces polítiques ens van obligar a no replantejar el que ja s’havia aprovat. A més 

dels pisos, el conjunt inclou equipaments públics totalment necessaris (Institut de secundària, 

Escola Bressol, Apartament tutelats per a gent gran, amb un Centre de dia,...), a l’entorn del jardí 

interior, cosa que sembla una bona ubicació. Ara els tràmits urbanístics ja s’han fet i els projectes 

estan ja encarregats. Quan s’inaugurin, al setembre del 2018, es guanyarà també l’espai del 

carrer Consell de Cent pacificat. Nosaltres hem de fer pedagogia davant de possibles "atacs" al 

projecte de Germanetes, que serà en qualsevol cas una gran millora per al barri, i fer les gestions 

de revisió del PGM per declarar com a zona verda la part actual del projecte d’autogestió veïnal 

del Pla Buits, cosa que obrirà els Jardins d’Emma fins al carrer.  
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3.- Coses que PODEM FER (30m.):  
 

3.1.- Pla d'activitats per aquest trimestre (proposta inicial a concretar i ampliar): 

- S'anima a la gent a anar al Mercat de Pagès del dissabte 12 de novembre i a la primera Jornada 
formativa sobre la "Rambla de barri" 

- S'informa del "Berenar-tertúlia" del 15 de novembre a les 18h, sobre el Dret a la Mort Digne" 
(DMD) 

- Es planteja la necessitat de fer un acte explicatiu i de reflexió des del grup de barri sobre el que 
s'ha fet fins ara per part de l'Ajuntament de Barcelona.   

- Es demanarà que la campanya pel tema Habitatge que organitza BComú a nivell de tota la ciutat, 
tingui al nostre barri la concreció d’un acte explicatiu, donada la polèmica existent. 
  


