
 
 
 
 

Assemblea de l’Esquerra de l’Eixample, 6/10/15 
 
Assisteixen 18 persones. 
Aquesta vegada es fan càrrec de la moderació i l’acta, respectivament la Elena i la 
Carmen. 
 
1- Es recorda que hem d’acabar de repartir el full de balanç dels primers 100 dies 
del nou govern municipal. Acordem que tothom se’n emporta uns quants i els 
distribueix. 
 Idees sobre el full:  
 - a molta gent li ha agradat molt, 
 - s’ha de destacar més les coses més importants, 
 - la carta de l’Ada Colau: lletra massa petita i massa llarga.  
 S’acorda demanar 1500 exemplars dels fulls a repartir. Es comenta  el problema 
dels dobles fulls que s’han de separar la qual cosa allarga el procés de repartir. Però 
és molt més econòmic! 
 
2- El Josep informa sobre les transformacions en marxa en el barri: 
 Germanetes.  

Es fa un repàs del punt informatiu que es va col·locar durant la festa Major del 
barri. Tothom ha rebut, junt amb la convocatòria de la reunió, el contingut dels 
plafons. El més destacat fora:  

• l’ interès de la gent del barri sobre el quatres punts.  
• la importància de la vocalia d’urbanisme en la discussió amb les 

organitzacions del barri i el procés participatiu que és posarà en marxa.  
• es recorda a les persones de BComú de l’Esq. de l’Eix. la conveniència de 

participar en aquestes organitzacions del barri per impulsar tant la 
política municipalista de BComú com les reivindicacions veïnals. 

Es discuteix com informar i com fer participar la gent en el “procés 
participatiu”. El 21/10 hi ha la reunió de la comissió d’urbanisme de l’Ass. de V. 
que es reuneix els tercers dimecres de cada mes i s’insisteix en la importància 
d’assistir a aquestes reunions. 
Es planteja que s’ha de fer un pla general de tots els espais del barri que tenim 
(Germanetes, presó Model, jardí davant del Clínic). També s’ha de pensar 
quines són les prioritats com per ex. pisos per gent gran, escola. 
I s’ha de pensar com organitzar un acte públic per parlar de tots aquests temes i 
donar la nostra visió. 
 

3- Sobre la lluita contra els processos de privatització al cap Manso 



 No hi ha ningú de la comissió de sanitat que assistís a la reunió del divendres 
27/10 però informen “informalment” la Elena i la Carmen R.. A la reunió va assistir el 
gerent del consorci sanitari que va descriure una situació absolutament idíl·lica de 
tots els serveis tant actualment com pel futur. Però hi havia molta tensió i els 
assistents van insistir que volien parlar del cap Manso ja que molta gent es queixa de 
sentir-se mal tractada. El gerent va dir que es traslladàven algunes especialitats al 
Sagrat Cor (dermatologia, endocrinologia, …) i que ara tot seria molt millor ja que els 
anàlisis es farien a la Vall d’Hebró on hi havia els millors serveis… 
 Al final es va mostrar més dialogant, va prometre que no es tancaria el cap 
Manso i que hi hauria més trobades. 
 A partir d’aquí vam comentar la importància de ficar-se a la vocalia de sanitat 
de l’Ass. de Veïns, un lloc que ja funciona i on hi ha la informació. La Isolina avisarà 
de la pròxima reunió d’aquesta vocalia. 
 
4- No va venir el conseller o sigui que no es va informar dels temes per al Ple del 
Consell Municipal de Districte d'aquest dijous 8.  
Però vam tractar el tema de la “sortida al barri”, de com fer-nos presents al barri i 
una idea és agafar un espai com el de l’avinguda Roma entre Urgell i Borrell que ja 
hem ocupat altres vegades. Es proposa tractar-ho a la pròxima reunió. 
 
5- Finançament 
El Josep informa d’una proposta inicial de territorial d’una campanya d’aportacions 
voluntàries que són una part del finançament de BComú a més dels diners que 
aporten els càrrecs municipals que renuncien a una part del seu sou (codi ètic). 
Com encara no hi ha dades suficients tots són preguntes: 

- els diners dels càrrecs municipals van tots a BComú o una part (¿) va als seus 
partits? 

- a Territorial s’han considerat dues opcions: 
A: els diners es centralitzen i es dona una part (¿) a cada barri 
B: es reparteixen tots el diners al barris que donen una part a BComú 

- però de quants diners parlem? A què es dediquen? Es dona igual a cada barri? 
- s’hauria de fer un pressupost pel nostre barri 
- què passa amb el local de l’Àgora? 

S’avança una informació de Logística: Castillejos tanca el 31/10 i es busca un local 
central gran i dos més en dues zones separades (cap al Llobregat i cap al Besòs). 
Surt la idea de disposar dels locals municipals del barri com escoles, instituts, 
biblioteca, … encara que estiguin gestionats per entitats privades. 
 
6- Valoració de la reunió conjunta de tots els grups de l'Eixample. 
Es fa una valoració molt positiva de la primera part: informació del regidor i els 
consellers. 
Propostes: 



- preparar aquestes reunions entre els consellers i dos coordinadors de cada 
barri. 

- tenir un ordre del dia clar i moderar les reunions amb eficiència 
- que els consellers destaquin punts importants de discussió 
- tenir en compte els dos aspectes importants d’aquestes reunions: contacte i 

informació entre barris i contacte i discussió amb els consellers 
 
 
 
7- No hi ha cap novetat sobre la nostra pàgina web. 
 
8- Qüestions d’organització interna: 
Qui va a la territorial: Jaume, Fina, Josep 
Qui prepara les reunions del barri Esq. Eix. : Luis, Carmen, Xavier, Elena, Santi, 
Josep. 


