
ACTA número 3 de 2017 (7 de febrer del 2017) 
Grup de “BCNenComú” a l’Esquerra de l’Eixample 

 
Participants: 22 persones 
 
Dóna paraules: Rafaela Subías 
Recull notes i fa l'acta: Carmen Azcárate 
Hora: 19h 
 
Es decideix canviar l’ordre del dia degut a la presència del gerent de l’Àrea de Drets Socials, Ricard Fernández. 

2.- Tema central a DEBAT (60m.):  

- Possibilitat de que la Generalitat tanqui La Model sense construir la nova presó a la Zona Franca? 

 
El Xavier R. Explica l’entrevista que van tenir la Plataforma Ciutadana “Fem nostre l’espai de La Model” amb 
el Conseller de Justícia Carles Mundó el mateix dimarts 7 de febrer. Adjuntem el resum de l’entrevista per 
tenir la informació completa. 
Discussió: 

- F. Magrinyà, com a conseller de districte, intervé per reafirmar la conveniència d’haver activat la 
discussió a nivell ciutadà de veïns. Des del districte volen entrar a La Model el més aviat possible per 
conèixer la situació de l’edifici i començar a fer previsions i propostes. L’espai previst com a terciari 
que dóna a Nicaragua ja és de l’ajuntament i s’ha de decidir què s’hi fa (habitatges socials, …?). També 
s’han de fer gestions pel tema Memorial. Tot plegat serà objecte de participació Ciutadana com un 
tema fort de Decidim Barcelona. 

- A la reunió de veïns hi havia gent enfadada exigint que l’Ajuntament compleixi el termini de finals del 
17. S’ha de tenir en compte que tots els partits es voldran posar medalles en aquest tema. És important 
que nosaltres siguem al costat del veïns. Per altra banda, hem d’estar atents al tema dels treballadors. 

- La mitjana de 45 dies per pres sembla poc creíble. Atenció a la tancada de la presó sense alternatives. 
De cara a la Participació Ciutadana nosaltres hem de fer conèixer el nostre projecte. 

- És important recolzar el Conseller de Justícia. Atenció al perill d’eleccions que poden canviar els plans. 
Han de donar les claus el més aviat possible. S’ha de començar a revisar el pla director i treballar sobre 
el projecte de repartiment de l’espai (zona verda, equipaments, …), en particular i amb urgència on 
anirà l’escola. Pot ser interessant conservar el pati d’entrada. 

- Desconfiar del conseller. ERC es vol emportar els rèdits. Parlar i escoltar els treballadors que estan en 
contra ens farà guanyar credibilitat. Atenció a les rates i els túnels (4). 

- El conseller ha dit que hi ha: 433 treballadors en total, dels quals 407 funcionaris i 26 interins. 
- Des de l’Àrea de Drets Socials tenen la capacitat, a través d’entitats, d’oferir temporalment espais i de 

construir i finançar així equips dotacionals (habitatges dotacionals, residències). 

Problemes amb l'ampliació de places d'escola pública al barri per manca d'espais? 

El Ricard Fernández resumeix primer la reunió que vam tenir a l’Àgora el dimecres 2/02/17 amb la Laia Ortiz, 
el Miquel Essomba (comissionat d’educació) i ell mateix a més de dos consellers del districte de l’Eixample 
(Jordi i Francesc). Remarca que l’Ajuntament ha aconseguit coses importants: el curs vinent es poden construir 
5 escoles noves. Destaca la demanda que hi ha d’educació pública en detriment de la concertada  als districtes 
de St Martí, Gràcia, Eixample. A l’Esquerra de l’Eixample tenim un greu problema d’espais. Quins són els 
espais possibles: 

- Escola Industrial: és de la Diputació. 



- Clínic: on hi havia els bombers. És del Clínic però no hi ha cap previsió de construcció a mig termini i 
s’hi podrien instal·lar uns mòduls provisionals de 3 anys. 

- Lateral de l’Avinguda de Roma: es necessiten uns permisos, en particular d’ADIF per una qüestió de 
carga i vibracions. Els terminis són curts. 

- Viladomat/Londres on tothom coincideix que és millor que hi vagi un institut. 

Preocupació : quan s’obri la matriculació no hi haurà la seguretat d’un edifici concret. 
Des de l’Àrea de Drets Socials estan treballant per intentar desencallar el binomi Escola Industrial/Clínic i 
aconseguir un dels espais. Com a espai definitiu voldrien l’Escola Industrial. També està en marxa la operació 
permisos per l’espai de Roma. Planteja la pregunta : Què passa si aquest any hem de renunciar a construir una 
de les escoles ? 
Discussió : 

- No ens hem de resignar pel fet que problemes tècnics  facin impossible la construcció d’una nova 
escola. De cara a la matriculació és més important que hi hagi l’equip directiu de l’escola que no pas 
l’edifici. 

- Es necessita espai definitiu per 2 escoles. 
- Aconseguir els mòduls al Clínic no hauria de ser difícil. Important informar bé al veïnat del nostre 

projecte. 

- La nova xarxa ortogonal de BUS justifica la pèrdua d'alguna línia com el 41? 
 
No tractem el tema per falta de temps. 
 
 3.- Coses que PODEM FER (30m.):  
 
Preveure com afrontarem nosaltres el procés participatiu sobre "Un País en Comú" 

- De territorial organitzaran 4 llocs per discutir les ponències. Ens enviaran un calendari.  
- Hi ha la possibilitat d’anar a les discussions organitzades per tot el territori. 
- Debatre en grups grans no serveix per res. En el nostre grup de l’Esq. de l’Eix. podríem organitzar més 

reunions (una per setmana) per aquests dies i seran discussions més profitoses. 
- Quedem que d’aquí 15 dies discutirem sobre la ponència 1 i després ja ho valorarem per veure com ho 

seguim. 
 
Demanar permís al Districte per posar paradeta el Dia de Sant Jordi 

- Demanarem el Mercat del Ninot. 
 

Aquest dissabte 11 "Rambla de barri" amb el Mercat de pagès -directes del productors- i debat sobre "Barris 
per viure-hi" (problemes amb el turisme, l'habitatge...). 

- Elena, Ignasi, Carmen, Alicia estaran en una paradeta de venda de cerveses. 
- Sergio i Miguel ajudaran a la paella. 

 
Dimarts 14, 18:30, Acte Públic a Calàbria 66 per presentar Xarxa ortogonal de BUS. 
 
Nou "Sopar-tertúlia" amb la Mercè Vidal per a primers de març. 

 
Recordatori sobre la necessitat d’escriure al nostre web (aprofitar-lo més i fer-lo córrer) i recollir propostes a 
incorporar i millores a fer: http://esquerraeixample.bcnencomu.cat/. També sobre el nostre Facebook: 
Esquerra de l'Eixample en Comú i Twitter: @EsqEixEnComú 
 
1- Aprobació de l’acta anterior 

Hi ha un de suggeriment per canviar el format a partir d’ara: no posar els noms dels que intervenen a les 

discussions. 

 

PROPERA REUNIÓ EL DIMARTS 21 DE FEBRER. 

http://esquerraeixample.bcnencomu.cat/


 


