
Barcelona en Comú 
Assemblea de l’Esquerra de l’Eixample, 16/06/15 

 
 

1- Es decideix nomenar rotativament dues persones per moderar la sessió i 
fer l‘esborrany de l’acta. Aquesta vegada se’n fan càrrec respectivament  
el Josep i la Carmen. 

2- Presentació de nous membres: són sis i tots manifesten ganes de 
col·laborar i d’integrar-se en les activitats del grup del barri. 

3- Nova alcaldessa i primers nomenaments. 
Informació: ja s’han nomenat els 4 tinents d’alcalde i els regidors del 10 
districtes. També s’han començat a nomenar alguns gerents. 
En torn d’aquest apartat hi ha hagut moltes intervencions. Les idees 
principals es poden resumir en els punts següents: 
- tothom coincideix en la “confiança total en l’equip de govern”, 
- es manifesta una preocupació concreta en torn del gerent de Recursos 

Humans que havia estat declarat persona non grata davant de 
membres de l’actual govern i que sembla que ha sigut confirmat, 

- s’insisteix reiteradament en el fet que la màquina de l’ajuntament és 
enorme i que en molts casos els 10 regidors han optat per agafar 
provisionalment a la gent que ja estava i que es podran treure en 
qualsevol moment que convingui, 

- es discuteix breument la conveniència de demanar un iman i un rabí 
per l’acte de presa de possessió de l’alcaldia; el Josep explica el ritual 
d’aquest acte i insisteix en les modificacions importants que s’han 
introduït respecte a actes anteriors, 

- una persona critica les paraules de lloança de l’alcaldessa en 
referència a Trías, 

- es valora positivament les consideracions crítiques de l’assemblea 
necessàries per millorar tot el procés; s’espera que d’aquí a setembre-
octubre tinguem tota la informació per fer una valoració crítica. 

4- Regidor de districte, consellers i conseller tècnic de districte. 
El regidor de l’Eixample és Agustí Colom. 
La composició dels 23 consellers del districte de l’Eixample és: 
CiU (8), B en C (5), ERC (3), CUP (2), C’s (2), PP (2), PSC (1) 
B en C ja té un conseller: Francesc Magrinyà. S’han de nomenar 4 més 
tenint en compte els diferents barris (Dreta de l’Eixample, St Antoni, 
Sagrada Família, Fort Pienc) procurant un equilibri de barris i de perfils. 
Els regidors poden nomenar una persona de confiança, el conseller tècnic 
que serà la seva mà dreta en tasques de direcció del districte. 
També hi ha un gerent de districte. L’actual gerent és qüestionat per una 
persona que ha tractat amb ell i creu que no és la persona adequada per 
una responsabilitat tan important. Una persona diu literalment que “no 



hem de tenir por de canviar; tothom ha tingut un primer dia” i s’ha de 
fer confiança als funcionaris que coneixen bé els temes del districte. 
Hi haurà una assemblea de B en C del districte per votar els consellers. 
Es demana una sessió d’explicació detallada de l’organigrama de 
l’ajuntament. 

5- Fase D. 
Importància d’organitzar bé el moviment “Barcelona en Comú”. Ha de 
sortir un document amb una proposta d’organització i estructura del 
moviment. El discutirem en la propera assemblea de barri: el 30 de juny. 
Hi ha fins el 10 de juliol, dia d’un plenari obert en que s’aprobarà. 
S’insisteix en la importància d’aconseguir més gent que s’inscrigui. 
També es parla de la necessitat de ser presents en els moviments socials 
del barri, especialment en els temes: Clínic, Germanetes, La Model, 
“super-illes” i Educació. I fer-ho des de les vocalies de l’Associació de 
veïns, les AMPA, “Tancada clínic”, “Recreant Cruïlles”, etc.  
Es tracta d’estimular una ciutadania activa en el barri aprofitant el bon 
moment de la il·lusió de canvi. 
La Eugènia informa de la plataforma “tancada Clínic” i ens convoca a 
una concentració davant del Clínic el dimecres 17 a les 19 hores. 
També es fa referència a l’aparició d’altres moviments del barri com 
“SOS Enric Granados”. 

6- Properes reunions. 
Valoració del procés de validació: 17/06 a les 18 h, a la Negreta (Ciutat 
Vella), carrer Nou de St Francesc, 21. 
Plenari: divendres 19/06. S’enviarà la convocatòria. 
Assemblea de barri: 30/06 a les 19 h. 
 
 
 

 
	


