ACTA número 1 de 2017, 10 de gener 2017
Grup de “BCNenComú” a l’Esquerra de l’Eixample

Participants: 27 persones
Modera: Teresa
Recull notes i fa l'acta: Alfons
Hora: 19h
ORDRE DEL DIA
0.- Aprovació de l'ACTA S'aprova l'acta de l'última reunió del dimarts 13 de desembre.
1.- Diverses INFORMACIONS I PROPOSTES breus.
•
- Informació de la Coordinadora general i de la Comissió Territorial. Elaboració
d'un calendari global de tot el 1r semestre del 2017 (s'adjunta el de Plenaris, Coordinadores i
Territorials).

•
•

Informació de la Coordinadora general. XR. De febrer a setembre l’Ajuntament
promourà un debat sobre el Reglament de Convivència a l'Espai Públic. Centrat en una crítica
ideològica i d’eficiència. Com exemples es cita que l’any passat es van posar unes 6000 multes a
captaires de les que se’n van cobrar 9. Unes 8 o 9 mil per prostitució de les que es va cobrar menys
del 1%. Es treballa amb ERC, PSC i CUP per la nova proposta. Per altra banda es va aprovar una
proposta de convocatòria per atorgar les ajudes del Fons Social
•
Informació de la Comissió Territorial. JG. Convocatòria del Fons Social, els fons amb
els diners que aporten els càrrecs municipals de BeC a partir dels seus sous oficials. Es proposa
tenir en compte 18 criteris. Quan es tanqui l’avaluació dels projectes rebuts, sortirà la llista perquè
la votin els inscrits a BeC. Es buscarà la manera d’incloure-hi associacions que no estan
registrades encara i no tenen NIF, però fan una tasca necessària. Un total de 20 projectes, 2 per
districte. Cada persona podrà votar entre els del seu codi postal. El pressupost serà de 5000€ per
projecte.
•
A la Comissió Territorial també es va debatre del “Nou subjecte polític català”. Debat
confús perquè alguns assistents no havien llegit els mails previs al debat. Crítiques a que la llista de
120 promotors del Manifest no representessin campanyes o barris. Es va criticar que tant sols se’ls
identifiqués per la feina, “catedràtica o metge”, i no per la seva vinculació a un territori o moviment
social.
•
CA. La informació que s’ha distribuït sobre el Manifest i procés constituent és
insuficient. Cal insistir en que hi ha que inscriure’s per poder votar i rebre la informació.
•
XR. Ensenya el calendari de plenaris dels propers mesos. S'aprova incloure les nostres
reunions quinzenals dels dimarts, des d’avui fins el dimarts 27 de juliol.
•
LL. Cal que BeC Barcelona ho posi les nostres reunions al calendari de la Web de BeC
•
F. També cal donar la informació de les nostres reunions a la coordinadora del districte
(Marta).
•
Dilluns 16 hi ha una reunió oberta de la Coordinadora General per informar, de la tasca
del grup parlamentari d’ECP, al nou local del carrer Marina a les 18:30.
2.- Tema central a DEBAT
- Després de la presentació del Manifest "UnPaísEnComú", del grup impulsor i del web per
a poder-s'hi inscriure ( http://unpaisencomu.cat/manifest ), cal que fem nosaltres un debat
monogràfic del que representa i com podem participar en el procés endegat de constitució
d'aquesta nova organització política d'àmbit català.

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

XR resumeix el que se’n va parlar a la Coordinadora. L’acte inicial serà el 29 de Gener.
No ha pogut ser el 21 de gener per manca d’un espai suficientment gran. Hi haurà 6
ponències inicials que es debatran durant el procés de discussió fins a la Convenció
constitutiva que serà el 1 d’Abril. Es important crear il·lusió i convèncer de que és
possible un canvi. Es un repte més difícil a nivell de Catalunya que de Barcelona, per la
consolidació de BeC. El tema que va quedar més obert a la Coordinadora va ser el de
l’evolució de les organitzacions que conflueixen en aquest procés. Alguns creien que
això no rutllaria sinó es dissolen i altres creien que ara no cal prejutjar-ho.
TR No es pot crear il·lusió sinó hi ha un projecte. Ens hi hem apuntat individualment i
això no exclou “doble militància”.
J Tenir un projecte definit és necessari. Cal elaborar-lo. El registre del nom “Comuns”
s’ha fet preventivament, per impedir que algú ho faci abans.
CA Trobo el projecte interessant e il·lusionant. Es més complicat fora de Catalunya. El
Manifest il·lusiona. Queda obert com s’estructura la organització. Al Eixample
segurament no ens canviarà gaire, encara que hi hagin barris, eixos, etc... Ja veurem
quin és el paper de les organitzacions confluents. Primer muntem-ho. Cal començar
amb responsabilitat per vèncer les pors i recels inicials.
JG Cal separar programa i organització. El primer és definir la organització. Al febrer
ens tocarà llegir les ponències i definir-nos especialment en els temes que no estan ja
en els programes de BeC. Cal tenir en compte que poden haver-hi aviat eleccions a
Catalunya i això influirà. Crec que a la llarga els partits confluents haurien de
desaparèixer.
TR Hem d’aprendre dels problemes que veiem al PSOE o a Podemos. Tindrem a la
premsa en contra. Recomano article de Recio a Mientras Tanto.
JG. També estic satisfet amb el projecte. Compte amb el calendari, és molt apretat i no
es pot allargar. Hem d’aconseguir que integri al màxim de gent de tot Catalunya.
AS Il·lusionat. La lluita política va molt pels mitjans de comunicació i hem d’estar
preparat als atacs. El calendari curt és un repte per les possibles eleccions.
R En el debat serà difícil recollir el que es digui a baix. Hi ha alguna ponència
específica d’organització? Els qui pilotin la primera fase, segurament també pilotaran la
segona.
XR Estem en una prèvia però el ritme ens l’imposa el calendari. A Barcelona hi tenim
experiència perquè governem, però això passa a pocs llocs de Catalunya. A BeC.
Tothom veia que hem d’anar a un espai comú, més enllà de la coalició entre grups,
però no es va definir l’organització fins a la fase “D”. Cal fer-ho com s’ha fet a
Barcelona i establir confiança. Alguns debats seran en pobles fora de Barcelona i cal
anar-hi. Cal coordinar-se amb CSQEP, en la que BeC no participa, per incidir ja ara en
la política del Parlament de Catalunya.
LL No hi veu dificultats polítiques en aquesta primera fase. Potser en barris en que
l’organització sigui menys compacte. A altres llocs de Catalunya i ha conflictes entre
ICV i Podem. Els problemes ideològics seran a la segona fase. En aquesta primera cal
demostrar que el que es diu, arriba.
I Creu que aquesta il·lusió crearà esperança. Cal generositat per part de tots. En el
tema nacional, cal procurar no quedar encaixat en l’unionisme i tenir una proposta
integradora.
CA El tema de la sobirania està ben introduït en el Manifest. No cal tenir por als mitjans,
ens necessitem mútuament i necessitem que parlin de nosaltres.
JG Després de les eleccions municipals hi ha hagut tot tipus d’aliances. Cal fer-ne
pedagogia per aprofitar i ampliar-ho. Nosaltres hauríem de mantenir les reunions
quinzenals i molt excepcionalment fer-ne un altre. També hem d’obrir a les idees
contraries a les nostres les referències a articles que fem en el WhatsApp

3.- Coses que PODEM FER:
3.1.- En aquest inici d'any revisar la situació dels diferents sectors i moviments socials del

barri on estem treballant per donar força a l'etapa de transformació que hem obert a la ciutat.
Repartir feines.

•
•
•
•

•
•

•
•

XR Cal revitalitzar entitats i plataformes del barri, com la Plataforma Ciutadana
Guanyem la Model, Plataforma Sanitat Pública, “Superilla” (Germanetes-Rambla de
barri), Associació Veïns Esquerra Eixample.
F Proposa renovar la Comissió encarregada d’organitzar els Sopars-Tertúlia.
Surten 4 voluntaris i la Fina els coordinarà pel proper del 19 Gener.
TR Cal aprofitar que torna a sortir el tema de la Model. Cal apretar i fer un acte a la
petita zona verda.
M Explica el conveni que avui s’ha signat entre Ajuntament i Generalitat sobre la
Model. L’Ajuntament es compromet a buscar un terreny a la Zona Franca i la
Generalitat hi ha de construir els dos mòduls que substituiran a la Model. El
Consorci Educació vol substituir les línies “Bolet” i posar barracons. Serà complex
trobar llocs. Sembla que Escola Industrial i Model no son viables a curt plas. Solars
sense ajardinar d’Avinguda Roma? La superilla a Consell de Cent sembla
garantida, coordinada amb les obres del nou institut.
TR Hem de ser actius en el tema de l’apujada de lloguers al barri i l’expulsió de
veïns tradicionals.
S Es important reforçar la AAVVEE. Cal ajuda i ser-hi. Ara ERC hi és molt present.
Cal anar a la propera asssemblea i treballar en el programa de la Festa Major, que
te un programa amb força influencia política. Avui al acte sobre el conveni de la
Model hi ha hagut poca coordinació entre Ajuntament i AAVV.
XR El dia 24 hi ha la propera reunió del grup BeC al Eixample. Els que puguin
treballar en la revitalització de la AAVVEE quedem 1 hora abans, a les 18:00.
ER Suggerències per recerca de lloguers acceptables al barri. Col·legi
d’Administradors de Finques www.cafbl.cat i la Web de Sareb sareb.com (lloguer).

3.2.- Seguir concretant el nostre Pla d'activitats per a les properes setmanes (proposta inicial a
treballar):
- Paradeta a la porta de l'Àgora el dissabte 14 de gener, aprofitant el Mercat de Pagès, campanya
"Casa Nostra, Casa Vostra", Resultats de les Jornades formatives de l'ajuntament sobre la "Rambla
de barri", paella (potser fideuà) popular...
Repartirem el nou Full del Barri. Es valora que no s’ha de fer dins del Mercat. Encara que fer-ho a la
porta del Agora no tingui massa tràfic, dona a conèixer el local. Igualment l’hem de mantenir obert
perquè s’utilitza com magatzem de les activitats del matí.
Hi haurà els organitzadors de la campanya “Casa Nostra, Casa vostra”. Si hi ha alguna proposta de
donar material o medicaments, es pot aclarir amb ells.
- Nou "Sopar-tertúlia" el 19 de gener amb Janet Sanz, Tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat de l'Ajuntament de BCN
Propera reunió del grup, 24 Gener a les 19:00. Pels que s’apuntin a reforçar la AAVVEE, a les
18:00

3.3.- Recordatori sobre el 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

