
ACTA número 4 de 2017 (21 de febrer del 2017) 
Grup de “BCNenComú” a l’Esquerra de l’Eixample 

 
Participants: 28 persones 
Modera: Carmen Azcárate 
Recull notes i fa l'acta: Alfons 
Hora: 19h 
 
ORDRE DEL DIA 
 
0.- Aprovació de l'ACTA S'aprova l'acta de la reunió del dimarts 7 de febrer. Es presenten 
alguns membres nous del grup i es recomana escurçar les diverses informacions per tenir més 
temps per al tema central del debat. 
 
 
1.- Diverses INFORMACIONS I PROPOSTES breus 
  

- Per 1 d’abril es preveu l’acte d’Un País en Comú. Amb milers de persones, massiu i 
votant les ponències i les persones que lideraran inicialment el projecte. El grup 
impulsor està treballant en la manera amb que és faran les llistes i votacions. 

- Informació TMB. Al proper sopar-col·loqui vindrà la Mercedes Vidal. 
- Pressupost del grup BeC de l’Eixample. Rebrem un Excel amb el detall. L’any passat no 

es va gastar tot. Es demanen propostes per Sant Jordi. Ja tenim el permís per la 
paradeta. Serà al Mercat del Ninot, cantó Villarroel. 

- Eix de seguretat. Han començat a fer col·loquis a diferents barris. Van començar a 
Sants i proposen fer-ne un a l’Eixample. 

- Tres temes de debat general de la ciutat però que ens afecten al Eixample: 
- Tancament de la Model, amb una decisió que sembla que adreça les demandes dels 

treballadors. 
- Difícil trobar un lloc provisional per a una nova escola pública al barri. Es possible que hi 

hagi una solució a temps de la preinscripció. 
- Moratòria de permisos de construcció a 10 solars de l’Eixample, dels que 3 estan a 

l’Esquerra de l’Eixample. 
- Recordatori que cal inscriure’s a BeC per la Web, i activar-se de manera presencial amb 

algun document. 
- Per Un País en Comú, cal inscriure’s per la Web i després fer-ho en la Plataforma de 

debat. El motiu és que la Plataforma de debat és temporal i desapareixerà en quan el 
debat finalitzi. 

- Es recalca que el debat del tema central és obert, i que cada persona que vulgui fer una 
proposta concreta, l’ha d’entrar redactada a la web de la plataforma de debat. 

 
   
2.- Tema central a DEBAT 
 
Punt 1 

- Fetes esmenes sobre limitacions a la banca, I+d+i, titularitat pública d’investigacions 
fetes amb fons públics. No limitar a Joves la descripció dels col·lectius a qui es dirigeix 
una política. Referir-se a Joves i estrats de població que ho necessiten. 

- El document és un catàleg de bones intencions no concretades. Cal remarcar la 
recuperació del paper dels sindicats. Visibilitzar el treball no remunerat. Tipus de banca 
pública. Conflicte entre economia cooperativa i petites empreses. Reforçar el paper del 
sindicalisme davant de la pèrdua de llocs de treball. 

- Es una mica una carta als Reis. No entra en les dificultats i les resistències. Cal 
quantificar-ho econòmicament. Prioritzar. Frases “bonistes”. Nul.la menció als sindicats, 



només com a memòria històrica. S’utilitzen paraules com “Representació de les 
persones treballadores”, quan cal dir “sindicats”. Hi ha una certa confusió entre 
treballadors i ciutadans. Fins i tot es destaca més “natura” que “treball humà” en els 
factors de producció. Cal desenvolupar la transició a un 100% d’energies renovables. Al 
parlar de turisme cal mencionar com intervenir en l’influencia dels creuers. 

- El document no menciona la Renda Bàsica Universal. En canvi és el segon tema amb 
més discussió al Debat Obert de la web. Encara que sigui un tema amb definicions molt 
diferents, no podem defugir-lo.  

- Reiteratiu, es podria simplificar el redactat. Cal aclarir la diferència entre comú i públic. 
Entre els actors de l’economia evita utilitzar la paraula “empresari”. Cal dir “reduir el 
consum dels rics”? Es realista plantejar proteccionisme a l’economia local?. D’acord 
amb potenciar les energies renovables, però es viable suprimir els combustibles fòssils? 
Cal insistir més en la municipalització de l’aigua i altres serveis. 

- Carta als reis i manca de concreció. Es un ideari que s’haurà de desenvolupar per fer-ne 
un programa electoral. El document descriu com volem el món. Es molt interessant. J 
tocarà més endavant concretar. 

- En 3 mesos estem creant una organització nova. Es molt atrevit. Cal veure-hi les 
mancances generals, per millorar-lo (per exemple hi falten referències als sindicats i a la 
Renda Bàsica) però el document, incorporant tradicions diferents, marca un perfil comú 
de l’alternativa de país que volem representar.  

- És una declaració sense un reglament. No distingeix entre empresari i capitalista. No es 
menciona la lluita de classes. Tampoc els conflictes d’interessos degut a la disminució 
del treball. No es parla de les multinacionals. 

- D’acord amb el que es diu, però falta concreció. En el repartiment del treball cal ser 
valent i concret. Conciliació, reducció de jornada. No hi ha institucions que defineixin la 
democràcia a les empreses. 

- Es un ideari i com a tal està bé. En algun punt és massa general. Globalment correcte. A 
la Web del debat he posat algun comentari sobre la Renda Bàsica i me l’han recol·locat 
al Punt 2. 

- Em referiré als comentaris perquè no he llegit el document. Sembla que no es fa esment 
al món del treball. Em sembla un encert que la Renda Bàsica Universal no hi sigui. No 
es posaria l’esment en crear treball. Com quedaria el tema dels emigrants? En tot cas 
caldria dir Renda Mínima Garantida. 

- El redactat no em queda clar si és ambigu per a que hi entri tothom. En el cas del 
turisme no s’analitza com una bombolla. El debat de la Renda Bàsica o garantida 
sortirà. 

 
Punt 2 
 

- Ha de tocar el tema dels impostos. Especialment en tres coses. Impostos a l’església 
catòlica, que està exempta de IVA, IBI, Societats i rep subvencions sense auditar. 
Diferències d’impostos segons comunitats. No hi ha solució a problemes territorials 
mentre una Comunitat rica estigui exempta d’impost de patrimoni, successions i pagui 
molt menys en IRPF que un altre. Les empreses petites paguen un impost de societats 
efectiu molt més gran que les empreses grans. 

- Adaptació dels edificis per a gen gran i malalt. Cal incloure-ho al apartat de “Cures”. 
Més recursos a serveis socials. 

- Insuficient l’apartat fiscal. Cal detallar-ho. Sinó no és viable una política de serveis 
socials. Només es parla de territori català. Equiparació del territori dins de Catalunya, 
però potser també cal fer-ho amb territoris fora de Catalunya. Hem de poder fer 
propostes per a la resta d’España. En el tema d’habitatge cal comptar amb el 
coneixement de Carme Trilla. Cal precisar en quin temps i com es vol fer créixer la 
despesa social. 

- No estic d’acord amb la Universitat pública i gratuïta. El que cal és un sistema de 
beques que garanteixi que ningú es quedi sense poder anar a la Universitat per motius 
econòmics. 

- L’apartat d’educació és pobre. La paraula “guarderies” ja no es correcta. Cal la educció 



en valors. Es una bestiesa dir només “eliminar els centres concertats”. Cal definir una 
transició. 

- Reforçar l’ensenyament mitjà com a públic. Importància dels mitjans de comunicació i 
les xarxes en la formació. El document no en diu rés, però la família i l’escola són cada 
cop menys importants. Universitat gratuïta no, que ningú hi deixi d’anar per manca de 
diners. El problema és la pobresa, no només la pobresa energètica. 

- D’acord que la universitat no ha de ser gratuïta universal. Es pot democratitzar 
l’empresa sense esperar a un canvi de model general. Cal dir alguna cosa sobre 
formació del professorat. Democratització dels centres. AMPAs i Consell Escolar. Dir 
que potenciem la pública d’acord, però no dir que volem tancar els concerts. 

 
 
3.- Coses que PODEM FER 
 

- “Comissió logística” per aprofitar el local. ICV va demanar englobar-ho en un pla de 
locals per tot BCN. Quan estigui pressupostat i puguem veure quines millores escollim, 
ho concretarem. 

- Dimecres hi ha una assemblea oberta de BeC al Centre Cívic del Sortidor. Punts 3 i 5. 
Ens ha tocat debatre-ho juntament amb Sant Antoni i Poble Sec. En Josep serà relator 
del debat. 

- Assemblea BeC de tot l’Eixample. Dimecres 1 de març a les 19h, amb els nostres 
Consellers del districte. Serà a Castillejos 233. 

- Rambla de Barri i Mercat de Pagès. El segon i quart dissabte de cada mes. Cada cop 
un tema. 11 de Març toca feminisme i 25 Març ensenyament públic per la proximitat a 
les dades d’inscripcions. El segon dissabte toca preparar la paella als veïns i el quart a 
col·lectius que recullen diners per algun projecte. 

- 4rt Sopar tertúlia. 8 de Març a les 21h. Mercè Vidal, regidora de mobilitat. Es suggereix 
que al ser el 8 de març, els homes s’encarreguin del sopar. 

- Acte públic sobre el tramvia a la Diagonal. Vindrà Pere Macías, comissionat del 
projecte. Dimarts 14 Març. Calabria 66. Organitzat per la AAVVEE. 

- Berenar tertúlia amb Carme Méndez, consellera de districte, sobre UCER (Unitat 
desnonaments del Ajuntament), punt emergència energètica. Dimecres 22 a les 18:30 a 
l’Àgora. 

- Balanç de l’acció del govern en el segon aniversari de les eleccions. Alguns barris ho 
han fet amb l’Ada. Son actes oberts, com el que es va fer a Gràcia. Som un districte que 
va cedir un regidor al PSC i te molts temes importants: Model, tramvia, superilla, noves 
escoles. Difícil que es pugui amb l’Ada perquè estarà al final del embaràs. 

- Es crea un “Consell de redacció” per dinamitzar la comunicació externa. Combinant 
cultura periodística i tècnica. Ja hi eren: Luis, Santi, Xavier. S’hi incorporen: Alicia, Josep 
Ramón, Borja. 

- La propera reunió del Grup serà el Dimarts 7 de Març. 
 
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 

http://esquerraeixample.bcnencomu.cat/

