
ACTA SEGONA REUNIO BARCELONAEN COMU DE ESQUERRA 
EIXAMPLE-11-2-2015 
 
El dia 11 febrer de 2015, 0:07, XAVIER RIU SALA  <xriu@xtec.cat>  
ha escrit:   
Bona nit a tothom, 
 
Us passo un resum de la reunió d'avui de la "Confluència a 
l'Esquerra de l'Eixample", per facilitar-ne el seguiment: 
 
Prèvies  
La reunió s'ha fet a "l'ÀGORA de l'Eixample-espai obert" (Consell de 
Cent 141), l'hem començat molt puntuals a les 7:05h de la tarda i ha 
durat aproximadament una hora i mitja. Ens hem trobat 14 
persones. 
 
1r. tema 
El Francesc ens ha informat sobre alguns temes generals i de 
calendari que necessitàvem tenir en compte. El més important era: 
- del 12 al 24 de febrer podrem fer aportacions i prioritzar les 
mesures de govern que s'han elaborat des dels eixos. 
- del 7 al 14 de març hi haurà les votacions sobre la llista dels 
primers llocs de la candidatura (sabem que com a mínim hi haurà la 
de l'Ada Colau, encapçalant un equip amb 14 candidats/es més) i 
també la dels "candidats/es a consellers de Districte" que seguiran a 
la llista, del lloc 16 al 25, un per cada Districte, en funció dels vots 
aconseguits en aquestes primàries en les que caldrà inscriure's 
(després de les eleccions s'acabaran de configurar els equips de 
consellers/es a cada Districte, en funció dels resultats). 
 
2n tema 
Hem confirmat que organitzàvem l'Acte de presentació al barri el 
dissabte 21 de febrer, a les 12h del matí, al Centre Cultural Teresa 
Pàmies (Comte d'Urgell 145). La M. Eugènia farà les gestions 
necessàries. A la taula hi haurà el Lluís Rabell com a líder veïnal, 
que presentarà, més el Gerardo Pisarello i l'Ada Colau. Hi haurà 
una fila 0 amb breus intervencions (3 minuts per anomenar els 
problemes bàsics i destacar alguna proposta programàtica) sobre 
diverses problemàtiques i mobilitzacions al barri, i el Tono Luchetti 
farà de conductor de l'acte per amenitzar-lo i controlar-ne el 
"tempo". S'ha parlat de la lluita per la Sanitat (Elva i/o Espe) i 
l'Educació públiques (Xavier), de l'Urbanisme (Francesc), de les 
Dones (Sylviane), de la Marea Pensionista (Tono), i s'havia de 



confirmar Immigració (Gabi?), Consum (Xavier Montagut?) i 
Pobresa (algú de "Radars"?). 
 
3r tema 
S'ha acabat decidint properes accions i algunes qüestions 
organitzatives: 
- El cartell el preparen entre l'Oriol i el Josep, i se'n fan còpies en 
petit per repartir a mà, on a la part del darrera s'inclou un petit 
manifest de presentació nostra (Xavier retoca la proposta que havia 
fet). 
- Quedem el proper dimarts 17 a les 6h, al mateix local, per 
comentar i compartir les esmenes i propostes que fem des del barri 
a la bateria de propostes de govern que es presenten aquest 12. I a 
les 7h o 7:30 sortim per grups, en funció de la gent que siguem, a 
enganxar cartells i repartir fulletons. El Josep portarà cinta de fuster 
per enganxar els cartells i el Xavier un plànol d'ubicacions dels llocs 
més estratègics. 
- L'Oriol actualitzarà el grup de correu, el twitter i el facebook, amb 
el nom de "BCN en Comú" i tres nous e-mails recollits avui, i amb el 
Santi en compartiran la gestió d'aquestes eines de comunicació. 
- A la convocatòria de l'Acte del 21 haurien de sortir aquestes vies 
de contacte i avançar que es convoquen dues reunions de 
continuïtat. Una pel dimecres 25 de febrer (a les 7h i al mateix local) 
per veure com ens organitzem, i una altra el dimarts 3 de març per 
parlar de qüestions temàtiques, més del barri i districte. 
- El Jordi es responsabilitza de tenir marxandatge per a l'acte del 21 
i portar 200 fulls per a poder inscriure's per rebre informació.  
- Demà dimecres 11 hi haurà a les 4:30 un contacte amb gent dels 
tres grups de barri que per ara hi ha a l'Eixample, per mirar de 
buscar una certa coordinació (continuïtat a contactes com el de 
demà i possibilitat de fer en tant en tant algun acte conjunt de totes 
les persones de l'Eixample que estem en aquest projecte). La 
primera tasca serà ajuntar totes les candidatures dels tres barris per 
fer les primàries a "cap de conseller/a de Districte" de forma 
conjunta, com també posar en comú temes programàtics. 
 
 
(déu-n'hi do el que hem treballat, no? si hi ha errors o m'he deixat 
alguna cosa important, ja ho direu) 
 
Xavier Riu	


