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ACTA número 6 de 2017              Día:  21 de març 

          Grup de “BCNenComú” a l’Esquerra de l’Eixample 

 
Participants: 27 (19 homes; 8 dones.) 
Modera: Carmen Azcárate 
Recull notes i fa l'acta: Ana R.LL. 
Hora: 19h 
 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

0.- Aprovació de l'ACTA S'aprova l'acta de la reunió del dimarts  7 de Març2017 

 

 

1.- Reflexió: canvi i funcionament del grup. 
 

A l’inici de la reunió es parla de que hi ha un petit grup de 3 o 4 persones que sempre ha 

sigut els responsables de tota la tasca: organització reunions, local ... 

 I es valora la importància de augmentar la implicació de més persones. I que cada tema 

tingui el seus responsables. 

Encara que el Grup que ha funcionat molt bé,  valoren que la participació als grups es 

fonamental. Han de sortir responsables dels diversos grups. 

 

OPINIONS. 

Hi ha diferents opinions, que  valoren que hi ha molta gent que no pot implicar-ne més i 

també que els diferents grups han de tenir  més d’un responsable. 

 

S’explica que es lògic, que sempre hi hagut  un altra persona si algú no pot!! I també  

s’ha comentat que el grup que prepara les reunions esta fent una tasta molt important i 

treballen molt. 

 

Al final es deixa el tema sense concretar responsables pels diferents grups. 

 

 

2.  Informació Coordinadora.  
 

 

S’explica (Projectes Filadora)  que són subvencions dedicades als projectes socials, que 

no hi ha cap de l’Eixample fins ara i que el procés se amplia fins el 16 d’abril i que seria 

important que es presentés algun  projecte del barri ( Esquerra de l’Eixample). 

1) Presentació de projectes. Fins el 16 d’abril 

2) Preselecció de les propostes rebudes: del 17 al 30 d’abril 

3) Votació  online. Del 2 al 7 de maig 

4) Publicació de resultats: 9 de maig. 
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També s’informa de la formació (8.abril.2017)(*) de Un  País en Comú que se ha 

arribat a un acord: (Podem) 

1) No hi haurà el “vot planxa”.(1) Serà vot  persona a persona. I es podrà votar tots 

els d’una llista o persones de diferents llistes. 

2) Cap candidatura pot ocupar TOT 

3) Validació serà presencial amb el DNI i quelcom (que demostri que viu a BCN 

( empadronament., DNI amb domicili de BCN...) i té més de 16 anys. I també, 

segons l’acord amb Podem es podrà fer via informàtica enviant fotocopia DNI. 

4) Tots seran inscrits amb una llista comú, encara que s’hi podrà accedir 

redireccionant de dels portals dels actors confluents. 

 

 

(*) lloc:Pavelló de la Vall d’Hebron.(2) Dissabte 8 d’abril. 

 

 

Hi ha diferents opinions sobre el tema plantejat: quin control hi haurà per via 

informàtica., si hi haurà llista única...etc. Se sap que Xavier Domènech està preparant 

una proposta que pretén ser de consens. 

 

 

 

3) TERRITORRIAL. 

 

3.1.Validacións. 
 

Facilitar la inscripció i verificació. 

A l’Àgora hi haurà   8 persones per realitzar les validacions al local. 

Dies de validació a l’Àgora: 25,27,29 de març i 3,4,7 d’abril. Horari: 5,30 fins 8,30 

No obstant avui també es fa un full per si hi ha més voluntaris.   

S’organitzen els torns per l’Àgora. 

 

Punts i com validar-se: 

 

1) Tota persona pot fer la validació a qualsevol punt de BCN,  no cal que sigui del 

barri mateix. (Exemple: sí ve algú del Raval, sí es pot fer la validació a 

l’Eixample..) 

2) Portar el DNI 

3) Demostrar que viu a BCN ( ja sigui amb DNI i adreça de BCN; empadronament; 

passaports...) 

 

Per ser Voluntari per validar:  

 

Donar DNI a la persona responsable i desprès els voluntaris signaran document de 

confidencialitat. 

 

 

 

 

mailto:http://www.eluniverso.com/noticias/2017/02/15/nota/6049405/cne-voto-plancha-si-es-valido-listas-asambleistas
mailto:https://www.google.es/maps/search/PABELLON+VALL+D'HEBRON/@41.4273255,2.1435101,17z/data=!3m1!4b1
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3.2.ASSEMBLEA.  

 

Dia 8: UN PAÍS EN COMÚ 

 

Es comentà que hi haurà molta gent al acte del dia 8 (es calcula unes 3 o 4 mil persones)  

i que es sol·liciten  més de 400 voluntaris. Es fa un llistat avui a la reunió, perquè es 

puguin espuntar-se les persones que vulguin estar de voluntaris el dia 8 d’abril. 

. 

Recorden que és important donar a conèixer el Projecte i convidar a participar a 

l’Assemblea del 8 d’Abril. (amics, veïns, familiars...). Per ara s’han inscrit al projecte 

unes 4.000 persones, però d’aquí al dia de l’Assemblea de Constitució s’intenta arribar a 

les 10.000. 

 

Nota: 

Del 31 de març fins el 2 d’abril: hi haurà materials (cartells, flyers, xapes..etc) 

 

 

Punt 4 

DEBAT. DOCUMENT (ponència 0)  PUNT 3.  

3.1.Soberaníaa Nacional. 

3.2.Municipalisme  

3.3.Europa... 
 

Amb relació Sobirania de Catalunya del projecte Un país en Comú :   

No potser un projecte independentista, però tampoc antiindependentista.  

La alternativa es “Un estat confederat a través de la via del Referèndum”. 

Amb relació a la Unió Europea no sortir, però sí fer els propostes de canvi radical, per 

canviar-ne el funcionament i les polítiques que impulsa. 

Hi ha diferents opinions relacionades en que el document PONÈNCIA0 (3) amb el tema 

nacional es  molt ambigú i que  hi ha moltes contradiccions.  

Exemple: Que sí  diu que  vol una República Catalana, però tampoc està molt definit el 

tema. 

Amb relació Europa, hi ha varies opinions també negatives de la relació amb Europa. I 

es fa comentaris sobre la experiència de Grècia i la poca confiança amb la Unió 

Europea. Que és una Europa de l’elit. 

 Així com opinions que valoren que el que s’ha  dissoldre  l’Estat més que crear-ne un 

de nou. 

Es comenta també de tenir una Postura Unilateral. 

Intervencions relacionada a Catalunya i Espanya:  es molt difícil fer res a Catalunya 

mentre a Espanya no incidim a realitzar els canvi necessàries per una modificació de la 

Constitució, dissolució del Senat..etc I que al Document que estem analitzant  no hi ha 

res referent al canvis relacionat amb  Espanya. 

I que el dret al referèndum  ha de ser  un dret, i  no sol pel tema de Catalunya sinó  per 

qualsevol tema que sigui d’interès nacional. 

 

Finalitza el tema: explicant  que el dia 1 d’abril tots els inscrits rebran el Document 0 

amb totes les esmenes que es votaran el dissabte 8 d’abril. 

 

Ah! També es fa referència a la baixa  implicació de la dona a transmetre les seves 

mailto:file:///C:/Users/ana/Downloads/Ponencias%200%20-%20Un%20Pa%C3%ADs%20en%20Com%C3%BA%20-%20Castellano%20(5).pdf
mailto:file:///C:/Users/ana/Downloads/Ponencias%200%20-%20Un%20Pa%C3%ADs%20en%20Com%C3%BA%20-%20Castellano%20(6).pdf


Reunió dia 21 de març.2017. Lloc: l’Àgora. 
 

4 
 

4 

opinions. Al document Ponència0 que hi ha  més de mil esmenes. La intervenció de la 

dona  és molt petita i fins i tot al tema de Feminisme hi ha poquíssimes intervencions de 

les dones. 

 

 

 

TEMES GENERALS. 

TASQUES: 
 

1.-.Que demà hi ha Berenar- tertúlia. Conèixer els Serveis Socials del Districte., amb la 

Carme Mendez. 

2.-Que divendres y dissabte “Diada de la Educació Pública” I  es diu que és molt  

important la  participar. 

Tema organitzar Sopars-tertúlies: Ja programat pel juny sobre Sanitat, amb la Gemma 

Tarafa. I es decideix fer el proper relacionat amb el tema de Seguretat. 

3.-Que al Maig es farà un acte PÚBLIC al carrer, per fer balanç “ què hem fet al barri i 

el què no hem fet” 

4.-Organitzar  un DISSABTE DE FEINA: per organitzar i endreçar el local d’Àgora: i 

la importància dels voluntaris per netejar, pintar.... 

Tema pendent de fitxar dia i voluntaris. 

 

 

- La propera reunió del Grup serà el dimarts 4 d’ abril. 

 

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 

 
 

(1) Vot planxa: (http://www.eluniverso.com/noticias/2017/02/15/nota/6049405/cne-voto-plancha-si-es-valido-listas-
asambleistas) 

(2) Pavello de la Vall d’Hebron:  (https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-
instant&rlz=1C1NCHA_enES648ES653&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=pavell%C3%B3+de+la+vall+d'hebron+barcelona&rflfq=1&rlha=0&rllag=41427313,2145698,81&tbm=lcl&tbs=lf_msr
:-1,lf_od:-1,lf_oh:-1,lf_pqs:EAE,lf:1,lf_ui:2&*) 

(3) Ponencia 0 (file:///C:/Users/ana/Downloads/Ponencias%200%20-%20Un%20Pa%C3%ADs%20en%20Com%C3%BA%20-
%20Castellano%20(8).pdf) 
 

http://esquerraeixample.bcnencomu.cat/
http://www.eluniverso.com/noticias/2017/02/15/nota/6049405/cne-voto-plancha-si-es-valido-listas-asambleistas
http://www.eluniverso.com/noticias/2017/02/15/nota/6049405/cne-voto-plancha-si-es-valido-listas-asambleistas
https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1NCHA_enES648ES653&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=pavell%C3%B3+de+la+vall+d'hebron+barcelona&rflfq=1&rlha=0&rllag=41427313,2145698,81&tbm=lcl&tbs=lf_msr:-1,lf_od:-1,lf_oh:-1,lf_pqs:EAE,lf:1,lf_ui:2&*
https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1NCHA_enES648ES653&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=pavell%C3%B3+de+la+vall+d'hebron+barcelona&rflfq=1&rlha=0&rllag=41427313,2145698,81&tbm=lcl&tbs=lf_msr:-1,lf_od:-1,lf_oh:-1,lf_pqs:EAE,lf:1,lf_ui:2&*
https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1NCHA_enES648ES653&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=pavell%C3%B3+de+la+vall+d'hebron+barcelona&rflfq=1&rlha=0&rllag=41427313,2145698,81&tbm=lcl&tbs=lf_msr:-1,lf_od:-1,lf_oh:-1,lf_pqs:EAE,lf:1,lf_ui:2&*
https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1NCHA_enES648ES653&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=pavell%C3%B3+de+la+vall+d'hebron+barcelona&rflfq=1&rlha=0&rllag=41427313,2145698,81&tbm=lcl&tbs=lf_msr:-1,lf_od:-1,lf_oh:-1,lf_pqs:EAE,lf:1,lf_ui:2&*
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