
ACTA número 5 de 2017 (7 de març del 2017) 
Grup de “BCNenComú” a l’Esquerra de l’Eixample 

 
Participants: 23 persones 
Modera: Josep 
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 21 de febrer per 
unanimitat. 
 
 
1.- Diverses INFORMACIONS I PROPOSTES breus 
  
Informació sobre la Coordinadora General. 
  
Debat sobre les tensions internes que van sortir a la darrera coordinadora sobre el 
procediment a seguir en la constitució del Nous Subjecte Polític. Cal parar màquines 
per causa de les tensions? Es va decidir seguir perquè la convocatòria era a tota la 
ciutadania. L’acte massiu serà el 8 abril i es farà al Pavelló de la Vall d’Hebron, amb 
capacitat per 3000 persones. En sessions de matí i tarda. Es va decidir no parar ni 
alentir-ho. Tenim un únic cens d’inscrits, no és només una coalició de partits. S’espera 
que les tensions es puguin resoldre i s’imposi el sentit comú. 
Cal aconseguir que s’hi apunti més gent. Cap dels partits promotors (ICV, Podem...) hi 
te els seus militants inscrits massivament. 
Podem proposa fer un cens previ que inclogui els afiliats de cada organització. Es 
preveu fer una validació física dels inscrits per internet el dia de l’assemblea del 8 
d’abril. 

- A l’assemblea BeC del 1 de març, l’Adrià va dir que potser s’hauria hagut de 
parlar més d’organització perquè el 8 d’abril desapareixerà el grup impulsor i 
només quedarà el que s’hagi escollit. 

- El 1 de març es va dir que s’escolliria 1 coordinador general (Xavi Domenech?), 
un equip de 30 (executiva?) amb 1 coordinador de consens del grup 
(dona/paritat?) i el grup de 120. 

- D’acord amb la necessitat de fer una activació, però fer-ho només 
presencialment durant una assemblea a Barcelona limita el creixement a tot 
Catalunya. 

- Frustració perquè vam dir que primer el document polític i després 
l’organitzatiu. 1000 o 2000 aportacions al document i ara es para i ens posem a 
parlar d’organització? El nou equip escollit serà provisional per uns mesos?, 1 
any? 2 anys? 

- Hi ha temes penjats, com les incompatibilitats, la financiació, exclusió de 
financiació bancaria. Calia un Codi Ètic junt amb el Document 0 i previ a escollir 
persones. 

- A Podem hi haurà votació prèvia per decidir si entrar-hi o no. Cal aclarir el que 
estem parlant per fer un esforç per a que hi siguem tots. Un NSP amb totes les 
forces d’esquerres del país. Escollir els 30 sense un Codi Ètic aprovat? Si cal 
s’ha d’allargar el període. 

- En el tema del cens de partits, és la decisió individual. Jo no vull que em passin 
automàticament a un nou cens. En Xavi Domènech potser, però no està decidit. 



Es com al començament de BeC, cal engegar. 
- Si es va dir que l’elecció és per un plaç provisional, 1 o 2 anys és excessiu. 

Només hem pogut discutir 2 ponències. Ens cal seguir la discussió encara que 
sigui fora de plaç. 

- Els que vam anar al plenari del 1 de març estem més informats. El document 
deia 1-2 anys però la majoria deia 1 any. Es primer l’ou o la gallina? Es un 
moment políticament molt complicat i si es proposa un nombre alt com 120 és 
per agrupar a molts. D’acord amb el tema del Codi Ètic, però, qui el fa i com es 
vota? Cal passar un període basat en la confiança. Els codis ètics estan a 
cadascun dels partits. Període de confiança al període transitori. No es pot 
allargar. 

- Refresquem que és el que fem. No tot és a punt pel 8 d’abril. Es un 
començament. Al grup impulsor tampoc l’ha votat ningú. Els 120 escollits 
s’encarregaran de la proposta del Codi Ètic. Legitimarà a qui triem per fer el 
nou partit, que farem entre tots. Al XD se’l va triar per coordinar aquest grup. La 
segona coordinació era com un clam contra la imatge molt masculina del nou 
grup. 

- L’encàrrec a aquesta estructura provisional del NSP serà les eleccions i crear 
estructura. Sembla impossible que això es faci en menys d’un any. 

- El Codi Ètic hauria de tenir un plaç de 3 mesos, perquè es pot partir dels que ja 
hi ha (Podem, Bec...). Sembla que Podem ja en va presentar un. Qui el fa? 
Donaria confiança als equips dirigents dels grups promotors. Hi ha tensions i 
conflictes a molts pobles, més amb la perspectiva d’eleccions. Cal un Codi per 
ordenar-ho. 

- El codi ètic no hauria de necessitar massa temps. 
- Com podran participar el 8 Abril els que no estiguin al Pavelló? Hi ha una certa 

confusió entre el que es va dir al Plenari de BeC del 1 març i la coordinadora 
pel NSP. 

- Cal preveure que hi haurà eleccions. Si condemnen al Mas és segur i hem de 
ser àgils. 

- Si no s’aprova aquest procés, el 8 abril hi haurà una taula de partits liderant i no 
és el que volem. Potser caldria discutir també el document organitzatiu a la 
vegada que el polític. El codi ètic no ha de ser un problema. 

- 1 any és perquè hi haurà eleccions. Sinó amb 6 mesos n’hi hauria prou. Cal un 
cens. Cal dir a tots els partits que animin a tots els seus militants a entrar-hi, i 
llavors, 1 persona, 1 vot. 

- La clau és que desapareixi la mesa de partits i sigui un partit de militants. Ho va 
entendre a l’assemblea. Frustració al sentir al Telenoticies que es trencava. Cal 
tirar-ho endavant. 

- Cal tenir en compte que els mitjans manipularan la informació per perjudicar el 
nostre procés d’unitat. El que hem vist que fa la Asociación Prensa Madrid a 
Podemos n’és un exemple i ara no portem la iniciativa. 

 
Informació Coordinadora Territorial 
 

- En Josep diu que la Fina i ell ja fa massa temps que representen a l’Esquerra 
del Eixample a la Coordinadora. Suggereix que cada 6 mesos roti 1 dels 2 
membres. S’ajorna la decisió a la propera reunió. 

 
   
2.- Tema central a DEBAT 
 
Com tocar tantes coses com es generen al barri i a la ciutat? No volem ser espectador 
passius. L’etapa de transformació a BCN és brutal. Caldrà fer un balanç dels canvis al 
barri per fer-ne un relat. Xavier comenta que ho classifica en 4 calaixos: 



- Urbanisme. Germanetes, Model, Superilles, PEUAT. Recorda aquest període 
de canvi com el més gran de la democràcia al districte. Potser com al 1979. 

- Serveis Públics, Escoles noves, 2 anys sense augmentar el preu dels 
transports públics. 

- Polítiques socials. A BeC la majoria d’activistes son gent gran, però ens voten 
els joves. Els grans no. Es un calaix de coses fetes per omplir. 

- Com fer-ho?. El relat ha d’incloure que s’han fet coses diferents i d’un altre 
manera. Estem incidint a AAVVEE, Rambla del barri, Jardins Emma, 
Germanetes,... Hem de poder explicar com era el solar de germanetes i com 
serà, el mateix amb les superilles... PEUAT, 10 llicències congelades. Traiem 
poc profit a la nostra capacitat d’explicar-ho. Hi ha algunes botigues amb 
cartells contra la peatonalització de Consell de Cent. Progrés a Ensenyament, 
s’han obert 1 institut i 2 escoles en 2 anys. Abans calia una dècada per fer això! 

 
Com incidir en els temes objecte d’aquest repàs? Fer un grup per anar a parlar amb 
les botigues que tenen cartells contraris a la peatonalització? 
 

- Ens superen els fets. Tenim les superilles i ja ens cau a sobre la Model. A les 
reunions informatives hi va la gent que es vol queixar per com l’afecta 
personalment alguna cosa. 

- Cita divendres al matí per penjar cartells convocant al acte del 14 de març 
sobre el tramvia a la Diagonal. 

- “Kellys”, tema que també pot esclatar. ACS, l’empresa del Florentino, ha agafat 
moltes contractes i ha abaixat els sous. 

- Sanitat, es diu que no ens toca perquè és un tema de la Generalitat, però com 
a Ajuntament també hi hem de dir. Xarxa ortogonal d’autobusos, les queixes 
dels veïns son molt respectables. 

- Com participar en tot el que passa al barri? Es difícil, potser fent grups petits 
que es preparin els temes per poder argumentar-ho. Per exemple el tema dels 
autobusos. 

- Hi ha un forat obert per ADIF per el tema de l’AVE, a Provença-Tarradelles, des 
de fa 6 anys i en un estat molt degradat. 

- Que hem de fer? Subgrups per treballar cada tema i després entrar als 
moviments associatius que ja hi ha.  

 
3.- Coses que PODEM FER 
 

- “Comissió logística” per aprofitar el local. Presenten les propostes: Millorar 
l’entrada, sense sofà, expositor amb material, màquina de cafè. Compartim el 
local Sant Antoni i l’Esquerra del Eixample. A la part de dalt, posar unes caixes 
que permetin a cada un dels dos grups tenir classificat el seu material. Posar 
un vidre transparent a la porta que permeti que es vegi l’interior del local des de 
el carrer. Canviar la “decoració” de la persiana. Ja hi ha un artista contactat. 

- Sopar tertúlia amb la Mercedes Vidal. Malgrat la contra programació del Barça i 
que serem l’únic acte polític a Catalunya durant el partit de futbol, tenim 32 
inscrits. Ja s’ha acordat que ha de portar cadascú dels homes que participen a 
l’organització i han d’estar al Agora a les 20h. 

- Acte sobre el tramvia de la Diagonal. Hi ha uns cartells informatius. Quedem a 
les 11h del matí per enganxar-los. 

- Rambla de Barri a Consell de Cent. Les properes són el 11 març, en que toca 
fideuà, i 25 de març. 

- 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. 

- Model. A la AAVVEE s’ha creat un grup específic per seguir i intervenir en el 



tema. Les reunions seran el 1er dimecres de cada mes a la AAVV. 
- Projecte “La Filadora”, és el nom que es dona a la convocatòria de projectes 

per part de grups de la ciutat, als que es finançarà amb la part dels sous oficials 
dels nostres regidors que no ingressen personalment. 

- La propera reunió del Grup serà el Dimarts 21 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/

