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ACTA: BeC, ESQUERRA DE L’EIXAMPLE 

1 setembre de 2015 
 
Participants: Som 24 persones 
 
Dóna paraules: Jaume Mulet 
Modera reunió: Xavier Riu 
Recullen notes i fan acta: Rosa Bellés i Xavier Riu 
 
Hora: 19 hores 
 
Prèvia:  
Presentació de 3 noves incorporacions: una mestra jubilada, un professor d’Institut i 
una periodista. 
 
Comença la reunió d’acord a l’ordre del dia tramés el 29 d’agost, malgrat que primer es 
comença a parlar una mica del punt 2 i després es va a l’1. 
 
1) Posada en comú del treball al nostre barri i a tot l’Eixample del nostre equip 
de conselleres i consellers amb el nostre Regidor: 
 
La governabilitat del districte és difícil perquè BeC té la Regidoria executiva, però està 
en minoria, amb només 5 consellers/es de 23. Sumant tots els que es reclamen 
d’esquerra (BeC+ERC+CUP+PSC) podem arribar a 11, quan la dreta en té 12 
(CiU+PP+Ciutadans). 
 
En Francesc Magrinyà, conseller del districte i membre d’aquest grup de l’Esquerra de 
l’Eixample, ens informa de l’organigrama que estan treballant per assignar els diferents 
continguts a cadascun dels actuals 4 consellers del districte. No està tancat del tot 
perquè està per veure si el conseller tècnic (5è conseller i no electe, sinó nomenat 
directament per recolzar el regidor) ha de tenir o no continguts propis. Van ser 
nomenats el 29 de juliol i encara falta tancar aspectes d’organització interna. El Ple del 
Districte va aprovar la Trini Capdevila (ERC) com Regidora-presidenta. El Regidor-
executiu és l’Agustí Colom (BeC), però falta formar la comissió de govern (hi ha 
aspectes generals entre BeC i els altres partits de l’Ajuntament que s’estan treballant i 
hi poden influir). La dedicació de cada conseller tampoc està tancada perquè manca 
conèixer de quants diners disposarà BeC, però l’Eulàlia Corbella, de Sant Antoni, és la 
que tindrà més dedicació. El Francesc en serà el portaveu.  
 
Informa també del seguit d’actuacions en les que directament ell ha intervingut: 

- De Sanitat relacionades amb l’HCP, el Cap de Manso i el de Fort Pienc. 
Aquesta setmana hi haurà reunió amb el Consorci Sanitari de BCN (CSB) 

- De la posada en funcionament de l’equipament del C/ Calàbria 66 (antic edifici 
de l’ONCE) 

- De les obres del Mercat de S. Antoni 
- Del Casal dels Transformadors 
- De l’espai de Germanetes 
- De mobilitat per preparar la setmana de La Mobilitat Sostenible a meitat 

d’octubre, de cara a tallar diferents trams de carrers per, en un futur proper, 
convertir-los en vies verdes. Al nostre barri afecta a diversos trams de C. de 
Cent, també el del local on ens reunim, entre Calàbria i Viladomat. Tot això ho 
experimentarem també abans, a la Festa Major del barri (3 i 4 d’octubre) 

- Dels accessos al soterrani del Parc de J. Miró 
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Es plantegem algunes opinions i preguntes: 
- De la diferència entre el consell de barri i l’assemblea de districte: el Consell de 

barri fins ara no era decisiu. 
- Del Parc de J. Miró, amb la ubicació provisional dels bombers i les obres per 

enquibir-hi un parc de neteja. 
- Sobre el nou institut que obre ara en aules prefabricades, a la cantonada 

Calàbria – Consell de Cent 
 
El conseller del districte informa també que: 
- la participació es vol vehicular a través dels consells de barri i el debat sobre les 
inversions: la gestió del 5% del pressupost de cada districte es farà mitjançant 
processos participatius. 
- tenen previst de fer unes fitxes per anar recollint totes les actuacions que duguin a 
terme 
- en relació a l’espai Germanetes es vol fer un procés participatiu per decidir els seus 
usos finals, de meitat de setembre fins el novembre. 
 
Proposta: 
Es proposa que el conseller ens vagi informant com avui de la tasca del Consell 
Municipal de Districte, a fi i efecte de poder crear complicitats entre el càrrecs electes 
de BeC i les bases. I que abans de cada ple de districte s’intenti organitzar una 
assemblea de tots els grups de barri de “BCNenComú” de l’Eixample, amb els 5 
consellers/es i el Regidor.   
Es queda que a la propera trobada nostre complementarem aquesta informació posant 
en comú l’activitat de la gent del mateix grup implicada en diverses entitats i 
moviments socials del barri (Associació de Veïns i Veïnes del barri, “Tancada Clínic” i 
tota la reivindicació del sector de sanitat, AMPA i el sector educatiu, Assemblea “15M”, 
Germanetes-Recreant Cruïlles, Esplais...). 
 
2) Valoració d’aquests primers mesos del govern de la ciutat: 
 
Es parla bastant d’aquests primers mesos del govern de la ciutat per part de BeC. 
Bàsicament, totes les aportacions giren a l’entorn de si hi ha o no prou difusió del que 
s’ha anat fent. Es constata que els mitjans de comunicació no ho estan posant fàcil, 
malgrat que s’observa una mica de canvi respecte el moment just posterior a les 
eleccions.  
Per altra banda, es debat els pros i contres de que BeC empri el seu web i les xarxes 
socials com mitjà privilegiat de difusió: malgrat que al web surt el que es va fent cal 
arribar a les persones que no accedeixen a les xarxes per eixamplar la difusió més 
enllà dels propis membres de BeC. Es diuen coses com ara: a qui volem 
conscienciar?; només amb el web ens podem autoenganyar!...  
 
Proposta: 
Fer un fulletó regularment (cada 2 o 3 mesos) en paper, recollint les actuacions fetes 
durant aquell període i poder-los distribuir a botigues del barri. S’apunta la dificultat del 
cost econòmic que comportaria. 
 
Acord: 
Es portarà aquesta proposta a la central de BeC. 
 
A més, responent a algunes preguntes, s’aclareix que: 

- efectivament es va ampliar la dotació pressupostària per les beques de 
menjador escolar del curs 2015-16 i que al seu moment va sortir als diaris i a la 
tele 
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- avui el primer tinent d’alcalde ha fet declaracions de que BCN ajudarà els 
refugiats sirians i que s’anirà concretant com, però d’entrada s’ha destinat 
260.000 € a l’ajuda. S’opina que la situació actual no es comparable amb el 
districte 11 i l’ajuda feta el aquell moment a la ciutat de Sarajevo.  

 
Es destaca la importància que tindrà l’acte del proper dia 4 a Barcelona de reunió dels 
8 nous alcaldes de diverses ciutats governades per partits d’esquerres. 
 
3) Organització interna de BeC: procés d'elecció de responsabilitats internes 
després d’aprovar-se el document ("Fase D"):   
 
Juntament amb la convocatòria de la reunió d’avui es va enviar un document amb 
l’explicació d’aquesta nova fase d’elecció de càrrecs interns de BeC; s’ha d’elegir: 
a) alguns càrrecs directes de la coordinadora general i comitè de garanties  i  
b) els representants de districtes, comissions tècniques i eixos.  
Hi ha dos calendaris diferents. Per a les responsabilitats a) hi ha fins el 6 de setembre 
per a presentar-se com a candidats/es. Per a les b) tenim fins el 20 de setembre. 
 
Es parla de la necessitat de tenir el cens actualitzat. S’analitza que hi ha diferents 
nivells d’implicació: un cens de persones actives (és el que cal actualitzar amb 
urgència), que són les que poden participar en els Plenaris de tot Barcelona; un de 
col·laboradors més ampli, amb els que hem organitzat un googlegrup per coordinar 
l’activitat; i una llista de gent interessada en rebre informació. 
 
Proposta: 
Enviar un correu a tothom que estigui ara a la llista i en funció de la resposta, mantenir 
aquella persona a la llista o esborrar-la del cens actiu. 
 
4) Quin paper volem jugar en la campanya de les eleccions al Parlament de 
Catalunya d’aquest 27S? 
 
Tothom té clar que cal diferenciar aquests dos àmbits i que “BCNenComú”, com a tal, 
no participa directament en la campanya, però que la majoria dels Regidors i 
Regidores, així com molta de la gent activa, sí ho està fent. Al grup resulta que el 90% 
dels presents participarem a la campanya de la candidatura de “Catalunya Sí que es 
pot”.  
 
Proposta: 
Es decideix fer un correu personal, no des de l’e-mail de “BCNenComú”, per veure qui 
vol participar. I després separar totalment les activitats d’una i altre organització. 
 
Per acabar, es decideix organitzar aviat la trobada amb tots els grups de barri de 
“BCNenComú” de l’Eixample (s’ha de contactar amb ells) i deixar la propera reunió 
nostre pel dimarts 29, just passades les eleccions. 


