ACTA REUNIÓ DIMARTS 30 DE JUNY
Ordre del Dia
1. Prèvia: nomenar rotativament dues persones. Modera Lluís A. i fa l’acte Josep
2. Temes del barri o la ciutat sobre els que podem desenvolupar la nostra acció política:
A) Hacer un censo de las agrupaciones sociales mas relevantes del barrio.
S’acorda fer una fitxa model perquè totes i tots anotem les nostres preferències personals per
incorporar-nos en les organitzacions existents al barri, ja sigui en vocalías de la AAVV o unes
altres. Es farà una informació escrita i/o oral mes detallada de totes les organitzacions actives al
barri on participen companyes de BNCNEnComu (d'ara endavant BCNEC)i unes altres on seria
convenient tenir alguna participació. Coordinà Lluís Andreu: e-mail: Lluis Andreu Matheu
andreumatheu@gmail.com
També es creu necessària una discussió política sobre com actuar com BCNEnComu en aquestes
organitzacions. És clara la participació individual però fa falta una discussió política concreta de
com es presenta BNCEC. Discussió pendent de realitzar.

B) Recollir suggeriments per donar prioritat a algunes accions del Districte abans de fi
d'any.
Bolcat d'idees sobre quines actuacions prioritzem de BCNEC. La idea motor és destacar que
l'alcaldia ha canviat no de nom sinó les seves prioritats tan polítiques com de gestió.
Alguns suggeriments que haurem d'anar concretant:
- Fer mes propaganda de les mesures de xoc i la seva concreció al barri. (Una concreció podria
ser, per exemple; s'ha eliminat una partida per destinar els recursos a una altra mes urgent).
Tema pobresa ; Temi gent gran; Usos espais públics; Pisos turístics; Contaminació – Etc.
Coordina aquest espai Marc. E-mail: NO TINC AQUEST EMAIL

C) Seguir comentant les principals decisions preses a l’ajuntament, nomenaments...
Tres opinions manifestades al llarc de la discussió:
- No s’està en contra de les persones contractades però si del mètode utilitzat (sense informació
prèvia ni justificació).
- Cal poder utilitzar mes als funcionaris de l'Ajuntament.
- Amb 11 regidores/oris (1+10) la càrrega de treball individual en ingent i això pot provocar
decisions precipitades i/o urgències, però és necessària major transparència, evitant que es
llegeixin primer els titulars interessats de la premsa que les explicacions pròpies del nostre equip
municipal.

- És necessari un canal dins de l'organització per vehiculitzar aquestes opinions, amb l'aprovació
de la Fase D aquests canals hauran d'estar presents.

3. Qüestions internes de com anem millorant la nostra organització:
A) Un punt de comunicació, en especial en relació a la web del grup de barri
Sobre www del barri Esq Eixp de BCNEC Es crea una comissió formada per Marc (coordina), Lluís
L., Lidieta, Elena, Ramón, Sylvia i Carmen. Constatar també la bretxa analògica que existeix entre
el nostre electorat i buscar algunes mediacions.

B) Sobre noves incorporacions:
S'acorda que les noves incorporacions rebin una informació el mes concreta possible del nostre
funcionament i actuació al barri. Responsables Fina, Carmen i Jaume. En un primer moment es tracta
de que en les convocatòries de les nostres reunions es citi mitja hora abans a les persones de nova
incorporació perquè rebin aquesta informació. Que nostra www particular, juntament amb la general
han de jugar un paper important amb la formació inicial dels nouvinguts.
- Anirem concretant mes aquesta “formació.

C) Informació sobre els consellers i el conseller tècnic. Xavier fa un resum de com aquesta el
tema. S'ha realitzat una primera reunió (dos representants per barri, per Esq Eix. Josep i Xavie , mes el
Regidor i el conseller escollida en les primàries) sense resultats concrets, el dijous es realitzarà una altra
per tractar d'aportar una candidatura de consens per a l'assemblea de districte que realitzarem el
divendres 3 a les 18h al centre cívic Cotxeres Borrell (C/ Viladomat 2-8 – 08015 Barcelona. Metre L2 St.
Antoni/ L3 Poble Sec).

D) Document sobre com ens organitzem “Fase D” Informe sobre l'estat del debat del documento
Fase D (com organitzar-nos a després de les eleccions en BCNEC). S'ha tancat el període d'aportació
d'esmenes, estem en la fase de recollir-les i ordenar-les (rebutjar, acceptar o transaccionar) per presentar
el document final i les votacions a realitzar en el plenari del dia 10 de juliol.
E) Com el registre de BNCNEC estarà obert hem establert que tots els dimarts que hi ha reunió del barri
es faran les gestions de registre de les persones que es presentin.

4. S'informa de les reunions i accions mes destaques
Propera reunió:
14 de juliol a les 19 h en L’Agora de l’Eixample.

