
Plenari de Barcelona en Comú
23 octubre de 2021
Balanç i reptes dels eixos i relat

1. Introducció

Balanç i reptes dels eixos i relat

Relat és la coordinació dels eixos que són espais dins de l’organització que s’ocupen de les polítiques sectorials. Per aquest plenari i com a
continuació en l’aportació feta pel grup municipal en l’anterior plenari, hem fet un balanç de mandat i identificat prioritats d’ara fins el 2023. El
treball fet pels Eixos s’ha fet amb la col·laboració, sempre que ha estat possible, amb els referents polítics i del Grup Municipal. Tanmateix,
també s’ha treballat amb la incorporació de les veus de les activistes i aprofitant les noves incorporacions.

Un dels reptes de Relat és facilitar un relat comú de les polítiques de l’espai i que no sigui una suma de relat de cada Eix. Així doncs, caldria
transversalitzar les polítiques per contribuir a una dimensió integral. Aquest relat construit pels dos espais (Relat i Eixos) creiem que hauria
d’aconseguir fer una aportació estratègica i prioritzar els punts més destacats de cada àmbit. També es defensa manternir un perfil de mesures
valentes i inspirades en els principis que manté l’organització.

Conjuntura política

En aquest punt volem destacar la instauració d’un “nou sentit comú” i una nova agenda política. En aquest punt hem de treballar en un cicle
que porta sis anys i que necessitem sis anys més. Així doncs, Barcelona és reconeguda per les seves polítiques valentes arreu i
necessitem que aquest reconeixement no només es posi en valor fora sinó que cal posar-ho en valor i augmentar la nostra autoestima a la
ciutat. Per aconseguir arribar a cada racó cal que incrementem la nostra capacitat d’escolta i proximitat i per fer-ho possible cal que fem
arribar millor el nostre relat a la ciutadania. Hem de detectar quines són les demandes i el relat del carrer i per això cal que des dels Eixos,
Relat, Assemblees i Territorial pensem com fer-ho possible. Hem de ser capaços de detectar les necessitats i els problemes de la gent i dels



moviments socials. També hem de conjugar l’acció de govern, en el context de pandèmia, amb el relat dels moviments I finalment hem de
donar resposta a l’encàrrec que tenim per arribar amb èxit al 2023.

2. Exposició Eixos: balanç i reptes de polítiques sectorials

Eixos que intervindràn:  (ordre per definir i nombre d’eixos pendent de tancar)

● Mobilitat i Urbanisme
● Cultura
● Feminismes i LGBT
● Migracions i Refugi
● Dret a la Informació (Montse)
● Esports
● Salut
● Educació
● Govern Local, Participació i Transparència (Elisenda)

Balanç: Polítiques que hem encertat i que hem de posar en valor des de l’organització (Eix o Institució).
Agenda: Allò pendent i allò que hem d'acabar com a organització (Eix o Institució). Com encarar el relat cap el 2023 des del punt de vista dels
eixos.

EIX BALANÇ AGENDA

Salut
1. Polítiques per reduir les desigualtats en salut de les

persones i territoris i programes de l’ASPB: Salut als Barris,
Observatori de Salut, Salut Comunitària...

2. Polítiques de millorar la salut mental de les persones i

1. Millora de la qualitat sanitària a Barcelona: retornar a la
presencialitat i augmentar la longitudinalitat dels CAP, millora
dels equipaments assistencials de la ciutat.

2. Creació empresa municipal per ampliar els serveis
d’odontologia no coberts pel SNS (mesura de pressió política



prevenir malalties Pla Global i participatiu.

3. Noves prestacions assistencials per pal·liar dèficits del
Sistema Públic de Salut i incentivar la seva incorporació
publica. Servei odontològic gratuït i altres serveis per persones
vulnerables.

4. Nou model d’atenció al envelliment i cures (Serveis
Teleassistència, Vincles, Vincles +, RADARS, Baixem al
carrer, Nou servei de SAD, habitatges amb serveis per gent
gran, VILA VEÏNA) a més de millores a l’atenció Residencial (a
les 4 Residències en propietat municipal).

5. Defensar l’equitat de gènere en salut: seguiment de
l’Estratègia en Salut Sexual i Reproductiva.

per la seva inclusió a la cartera de serveis del CatSalut)

3. Participació ciutadana i governança: treballar per implementar
la participació real de la ciutadania en tots els àmbits, CAP,
Districtes, i augmentar la transparència.

4. Millora del equipaments assistencials de la ciutat: CAP
(magòria, Raval,..), Hospital Clínic, etc...

5. Nou model d’envelliment: sensibilització i formació a la població
i a l’organització, ampliació i planificació de nou model
d’habitatge integrant serveis, millora de les residències
municipals i seguir pressionant a la Generalitat.

6. Defensar l’equitat de gènere en salut i lluitar contra les
violències masclistes:

● Atenció a l’embaràs i part: millora en l’atenció i humanització
en tot el procés.

● Intervencions voluntàries de l’embaràs (IVE): millora en
l’accés de les IVE.

● Incrementar la consideració del sexe /gènere en els Plans de
Barri.

● Incrementar les mesures contra les violències de gènere,
sobretot les que es donen en l'espai públic (treball de
sensibilització en festes, etc…)

Migracion
s i Refugi

1. S’ha treballat el posicionament polític de BComú en els temes:
Regularització, Canàries, Manters, Joves extutelats, Padró sense
domicili fix, Relacions internacionals.

2. Participació de les xarxes municipalistes nacionals i
internacionals en temes de refugi i acollida.

1. Aconseguir la reforma del Reglament de la Llei d'Estrangeria que
eviti irregularitat sobrevinguda als joves extutelats. Contribuir a
generar la pressió de la mobilització.

2. Recolzar i participar en les entitats i els mmss unitaris que lluiten
pels drets de les persones migrades i pel dret d’asil i d’acollida als



menors i extutelats.

3. Liderar mes activament en les properes trobades internacionals.

4. Millorar la coordinació (objectius, mobilitzacions) amb la resta de
l'espai dels Comuns: CatComú (sectorial) i ECP en: Regularització,
Padró sense domicili fix, defensa de les aportacions socials dels
migrants front l'extrema dreta.

5. Aconseguir una millora en l'atenció a les persones al SAIER.

Esports

Tenim un pla d'esports que es pot treballar tant des de l'esport
mateix com des de diferents àmbits. Hem fet aportacions,
propostes, etc, però constatem que l'esport no ha despertat un
interés real a BComú i menys al Grup Municipal.

Traslladar a tota l'organització la preocupació de que la gestió de
l'esport a Barcelona, i especialment la de les instal·lacions esportives
de la ciutat, està en mans dels lobbies, un sector amb fortes
vinculacions amb partits polítics (especialment el PSC). El pla
d'esports que hem treballat al llarg de la trajectòria de l'eix fa
propostes per canviar el sistema esportiu que impera a la ciutat i
apropar l'esport a la ciutadania com un dret fonamental que ha de
poder ser exercit en les màximes garanties i en les millors
condicions. Aquestes propostes han de situar-se a l'agenda política
del govern municipal.
Les ciutats han de ser dissenyades per a fomentar l'activitat física
mitjançant el transport actiu, que el disseny urbà faciliti els
desplaçaments a peu o amb bicicleta

Educació

1. INVERSIONS: L’Ajuntament de Barcelona dedica cada any més
de 200M€ a l’educació. Això suposa un 7% del pressupost
municipal i mostra la clara aposta per l’educació pública, cosa
que es veu reflectida en la consolidació de la tendència en
l’opció de les famílies per la pública (de 46% el 14/15 al 55% el
20/21 de demanda pública a P3). Entre d’altres, aquestes
inversions han suposat la creació de 8.000 places públiques
més per l’alumnat dels 3 als 16 anys i 500 de 0-3 i l’obertura de
42 nous centres educatius públics en total.

Malgrat els avenços i la feina realitzada encara tenim reptes
pendents a nivell de ciutat, entre els que destaquem la baixada de
ràtios i la gratuïtat de l’etapa 0-3.

Per altra banda, creiem necessari continuar incrementant el treball
conjunt de l’equip directiu del Consorci d’Educació de Barcelona per
tal de, a través d’aquest organisme, contribuir a la baixada de ràtios
en totes etapes, així com per millorar les oportunitats d’accés a la
Formació Professional i seguir apostant per l’escola pública.



2. EDUCACIÓ COMPROMESA AMB L’EQUITAT: En aquests anys
hem impulsat la tarifació social a les escoles bressol, així
com el Pla contra la segregació escolar per la igualtat
d’oportunitats. A més a més, hem reforçat les beques
menjador (que suposen 2 de cada 10€ en beques menjador a la
ciutat) s’ha realitzat el repartiment i préstec de més de 5.000
tauletes amb connectivitat. També hem treballat en la lluita
contra l’abandonament escolar prematur (reforçant els
programes dins dels instituts i obrint una Escola Municipal de
Segones oportunitats), la consolidació del Programa
Prometeus, reforços del pla d’estiu extraordinari 100% estiu i
l’atenció a l’educació emocional i la salut mental dels infants i
adolescents (Figures dels EMO, Mapa de recursos de salut
mental de la ciutat per als centres educatius, Projecte
Estimat Diari, etc.).

3. INNOVACIÓ EDUCATIVA: Hem continuat el programa Xarxes
per al Canvi i hem amplia els programes d’educació i
creació artística (En Residència, Tot Dansa, cinema en curs,
fotografia en curs, Escena pilot...). També hem afavorit els
vincles entre equipaments educatius i culturals i reforçat les
sortides culturals de les escoles, i hem continuat amb la
creació o impuls de 80 programes educatius per enriquir els
aprenentatges i millorar el benestar i la vida escolar (Xarxa
d’escoles per la igualtat i contra la discriminació de Feminismes i
Drets de ciutadania, programa d’impuls dels menús saludables i
sostenibles als menjadors escolars...).

4. RELACIÓ AMB L’ENTORN: des del 2015, la inversió en
equipaments escolars depassarà els 300M€, cosa que està
suposant una millora tant en els espais educatius a través del



desenvolupament de diversos plans com ara el Pla de patis, el
Pla de mobiliari, el Pla de Transició energètica, el Pla de
Menjador i Cuines i el Pla de Pintures.A més a més, també
estem millorant la relació d’aquests espais amb els seus entorns
mitjançant el Protegim escoles o amb l’ampliació espais
educatius als barris per a escoles i instituts.

5. PETITA INFÀNCIA: entre les actuacions destinades a aquesta
franja d’edat destaquen l’obertura de 8 noves escoles bressol,
la creació de la Xarxa d’Espais familiars de criança municipals
i la posada en marxa de 4 vilaveïnes, i el Concilia.

Dret a la
Informa-

ció

L’eix el formen 40 persones, la majoria periodistes, amb graus de
compromís molt diferents. Hi predominen els homes (28) i els
jubilats (15), que són les persones més actives.

► Fins ara, l’eix:

--Ha elaborat i difós tres informes sobre l’estat de la informació i la
comunicació a Catalunya.

--Ha publicat un opuscle (El rescat de la informació) que conté
propostes sobre la informació a Espanya, Catalunya i Barcelona, el
document més complet que s’ha fet mai al país en aquest àmbit. El
text es va presentar en un acte públic al Col·legi de Periodistes.

--Ha elaborat una proposta sobre educomunicació que s’ha
incorporat al Pla de Drets Culturals de l’Ajuntament i un projecte de
Bus de l’educomunicació que s’ha presentat a la Regidoria de
Cultura.

--Ha fet la part relativa a la comunicació dels programes electorals

► Perspectives:

--Elaborar un projecte de llei de bases de la Comunicació a
Catalunya per portar-lo al Parlament, prèvia presentació i debat amb
els sectors interessats i amb l’organització de BComú.

--Promoure debats a les assemblees territorials de BComú amb la
producció de cinc vídeos sobre aspectes diferents de la informació i
la comunicació.

--Continuar produïnt materials sobre l’estat de la informació i
assessorant els grups parlamentaris dels comuns.



de BComú, CatComú i En Comú Podem, com també de les
propostes estratègiques de la tercera Assemblea de CatComú; en
el cas dels programes electorals, amb reunions prèvies i actes
públics amb diferents actors del sector.

--Ha impulsat un projecte cooperatiu de col·lectius de televisió i de
vídeo que ha desembocat en La Veïnal.

--Ha començat a col·laborar amb els grups parlamentaris d’ECP
tant a Catalunya com al Congrés per assessorar-los en qüestions
relatives a la informació i la comunicació.

Govern
Local, PiT

La irrupció de la pandèmia ha reforçat la participació digital en
detriment de la participació presencial i de proximitat. Els
pressupostos participatius han estat el procés més significatiu del
mandat on destaca la mobilització i l’autoorganització de la
ciutadania.

La sentència contrària al Reglament de participació ha estat un pas
enrere en la posada en marxa dels mecanismes de democràcia
directa que es van definir al 2017.

L’aspecte pendent més important per l’Eix en aquest mandat i
l’anterior és el d’apropar la política als barris, aprofundir en la
descentralització als districtes i impulsar la cooperació
públic-comunitària.

Balanç del realitzat en polítiques de Participació, Transparència i
G.Local:

1. Consolidació i extensió del projecte Decidim, tant pel que fa al
Decidim.barcelona, com a l’extensió de plataformes Decidim
arreu de Catalunya, a nivell internacional i entre les
organitzacions socials.

2. Desplegament dels pressupostos participatius, amb un total de

Temes pendents:

1. Reforçar els canals de participació als barris. Elecció directa de
consellers/eres. Estatut del conseller/a. Descentralització als
districtes.

2. Crear canals de participació de les treballadores municipals i
promoure l’horitzontalitat, la innovació i la transparència de
l’Ajuntament. Gestió de RRHH democràtica.

3. Impulsar un Pla per al desenvolupament de la cooperació
publicocomunitària en la gestió d’equipaments i serveis, així com
la promoció d’experiències de cessió de patrimoni ciutadà.
Ampliar la coproducció de polítiques amb entitats i comunitats.

4. Relacionar el procés participatiu del PAM/PAD amb el PIM i els
pressupostos participatius. Millorar la rendició de comptes.

5. Participació inclusiva: Incorporar mesures de participació
inclusiva en tots els àmbits de la participació, establint processos
i metodologies específiques per a fer-ho possible.

6. Possibilitar altres mecanismes de democràcia directa ja que les
consultes i les iniciatives ciutadanes s’han vist afectades per la



76 projectes seleccionats i 64.571 participants al procés

3. Posada en marxa del Canòdrom-Ateneu d’Innovació Digital i
Democràtica, un nou espai públic de referència a Barcelona
pel que fa a innovació democràtica, participació ciutadana i
cultura digital.

4. Fòrum Jove: assemblea deliberativa actualment en
funcionament, que al desembre farà recomanacions sobre les
polítiques juvenils a dur a terme per l’Ajuntament

5. S’han realitzat amb èxit diverses experiències de participació
inclusiva en el marc de diferents processos participatius que
s’han dut a terme

6. Propera aprovació del nou Reglament de participació per
subsanar la sentència d’anul·lació del Reglament de
Participació aprovat al 2017.

sentència al reglament. Possibilitar l’autoorganització de la
participació per part de la ciutadania.

Punts crítics:

● En certs aspectes, sembla que falta continuïtat amb el
realitzat en el mandat anterior.

● Entitats i moviments socials demanen més escolta i
participació.

Crítiques de l'Eix al funcionament de l’organització:

● La relació dels eixos amb el Grup Municipal no és fluida ni
satisfactòria

● Ha mancat el retorn i el diàleg de l’organització amb el grup
transversal de la Fira

● Cal millorar la democràcia interna
● Demanem més escolta i pes polític de les activistes

Feminism
es i LGBTI

Des de l’eix de feminismes s’ha fet un balanç en clau de gènere i
democràcia interna de l’organització i volem compartir amb
vosaltres algunes reflexions:

Acció de govern en Feminismes i LGTBI
Valoració molt positiva de l’acció de govern, tenint en compte
l’impacte de la pandèmia. S'estan duent a terme projectes
innovadors i transformadors com  Barcelona Cuida, Concilia,
Femtech, Centre de masculinitats o Transocupació.
Valoració positiva també de la relació entre l’equip de l’Ajuntament i
l’eix.

Organització:
Valorem molt positiva la inclusió d’una tècnica de feminismes a
l'organització (tot i que només siguin 20 hores) i la quantitat de

Propostes de l’eix per combatre això:

A. Enquesta interna per conèixer les necessitats relacionats amb
l’equitat de gènere dins del grup municipal i l’organització.

B. Manteniment dels recursos econòmics i humans de espai
canalla, cures i assetjament.

C. Formació per a quadres feminismes que puguin seguir les
polítiques públiques d’aquests darrers anys.

D. Obrir un debat i/o votació per definir els eixos prioritaris
d’acció de les eleccions 2023 en l’organització i el grup
municipal.  [sobre la priorització o no de temes feministes, de
cara a explicar-ho: és fàcil avui en dir associar feminismes a
polèmiques però  això és twitter i de twitter hem sortit ,
feminismes també és i ha estat millorar la vida (material fins i tot
diria) de la gent que és el que venim fent des de fa anys: és



recursos per l’àrea de feminismes i LGTBI que s’estan invertint
(Protocol contra l’assetjament, el nou Pla feminista de sostenibilitat,
cures i conciliació, les campanyes pel 8m i el 28J, etc.).

1. Demoràcia interna.
a. Una organització feminista té molt a veure amb trencar amb

les lògiques dels espais informals, sovint masculinitzats,
però que impedeix traçar la presa de decisions. Ens
preocupan aquelles decisions estratègiques que
concerneixen al que diem “espai dels comuns” ja es prenen
sense cap tipus de control democràtic ni organicitat. No
tenim cap organicitat conjunta pel que fa a “l’espai dels
comuns”.

b. Manca d'espais col·lectius on tenir debats polítics de fons
amb incidència real en les decisions estratègiques. Es té la
sensació de que hi ha una estrategia dels Comuns (més
enllà del programa) en la qual els activistes tenen molt
difícil participar, aportar, pensar (exemple: que estem fent
amb el tema plataforma Yolanda, que ens enterem per la
premsa,, etc)

2. Eleccions 2023:
a. Detectem un problema en la continuïtat de quadres

feministes dins l’organització per donar continuïtat a les
polítiques d’aquests darrers anys.

b. Preocupació en les prioritats anunciades per l’equip de
coordinació (document 7 eixos argumentari bàsic)

i. Falta de transversalitat del tema de l'equitat de gènere
en els 7 eixos anunciats com prioritaris per aquests
darrers mesos abans de les eleccions 2023.

ii. Dins de l’eix que pertany a feminismes, ens procupa
com s’ha escollit quins elements son prioritaris (per
exemple en un context postpandèmia les polítiques

canguratge municipal, femtech etc. polítiques que connecten
directament  amb les necessitats i les experiències més
quotidianes i perentòries de la gent. ]

E. Fer un cicle de formacions en masculinitats al equip d’homes
de l’organització i del grup municipal (no poden ser opcionals,
des del nostre punt de vista).



sobre valorització de les tasques de cura són del tot
pertinents i connecten de forma directa amb les
necessitats més quotidianes de la ciutadania)

3. Política i l’esgotament per part de les dones:
a. Ens preocupa el relat de la militancia heroïca que s’ha anat

construint en l’organització, que implica ser-hi sempre, a
tota costa, i no té en compte les diferències en les
càrregues que assumeixen els homes i les dones en el seu
dia a dia.

4. Paritat en l’organització interna de l’ajuntament :
a. A pesar de que es respecta la paritat dins de l’organització,

ens preocupa molt el paper que juguen les dones en la
presa de decisions i molt més procupades pels existents
“espais de poder no informals” on es prenen la majoria de
les decisions i al no ser espais orgànics, les dinàmiques no
son igualitàries. La falta de diversitat en les mirades a l’hora
d’escollir prioritats pot dificultar connectar amb el “sentit
comú” i les necessitats de la ciutadania.

b. Ens preocupa que les darreres contractacions en el grup
municipal s'han portat a terme sense processos de
selecció, ja que el nombre d’homes que socialment
considerem brillants és molt major que el nombre de dones.
Cal pensar detingudament en la cultura de spin doctor,
quadres que no participen dels espais de la organització,
que són contractats per unes suposades altes capacitats
estratègiques, i que sempre són homes joves allunyats dels
debats i els processos que ens han fet arribar als
consensos que tenim.

Cultura i
Memòria

Des de l'eix es remarquen i valorem positivament iniciatives
polítiques i decisions estratègiques de l’àmbit tant de la cultura com
de la memòria com ara el Pla de Barris, BCN Districte Cultural, la
inversió del 6% del pressupost en cultura, l’haver mantingut el Grec

Cultura i Memòria són fonts de formació i construcció d’una
ciutadania compromesa amb el pensament crític, els valors
democràtics, la cohesió social i la lluita contra les desigualtats, i per
això cal situar-les en el centre del discurs polític de l’organtizació.



durant la pandèmia, les ajudes dedicades al col·lectius creadors
(Beques Premis Barcelona), el Pla de Memòries LGTBI, la Memòria
de les lluites per l’habitatge, les Memòries Subalternes i en especial
el Pla de Drets Culturals, que s’està elaborant i que considerem de
gran importància per al discurs del nostre espai polític.

Aplaudim la creació en aquesta legislatura d’una Regidoria de
Memòria que, tot i petita a nivell de recursos materials, té una gran
importància simbòlica per al nostre discurs polític.

Ens preocupa que, després d’haver estat rebuts pel sector cultural
amb molta il•lusió, mica en mica hem anat perdent el recolzament
inicial del món de la cultura. Des de l’eix tenim la sensació que la
gent del carrer que avui recolza la nostra acció de Govern és més
aquella que ens entén que no pas aquella que ens necessita,
fonamentalment perquè no se sent interpel·lada ni representada.

Hem de situar la cultura i la memòria en el centre del nostre model
de ciutat, entenent que són els propis valors democràtics i la lluita
contra les desigualtats el que està en joc. Lamentem que en aquest
sentit l’organització no situiï en un lloc central la cultura i la
memòria, com es desprèn, per exemple, del fet que no s’hagi
comptat en cap moment amb aquest espai a l’hora d’elaborar el
projecte de Fundació (el qual, en sí mateix, és un projecte cultural i
educatiu).

Entenem que la cultura i la memòria són signes d’identitat de la
nostra ciutat, i que el nostre projecte polític ha de tenir un discurs
diferencial i  especialment potent en aquestes matèries que permeti
reforçar l’acció institucional des del carrer.

Entenem que la transformació de la ciutat no ha de ser únicament
topogràfica, sinó també simbòlica. Lamentem que tant  a nivell social
com a nivell d’organització no s’hagi percebut així en la legislatura
anterior ni en aquesta.

Cal treballar alhora en dos sentits:
La pandèmia ens ha ensenyat com d’important és la cultura en les
nostres vides i aquest ha de ser també un dels grans aprenentatges
d’aquesta crisi per al nostre espai. En aquest sentit, apostem per
posar al centre del discurs polític cultural  el col·lectiu creador i
l’accés a la cultura de tota la ciutadania. Creiem que cal repensar si
determinades polítiques com el Bonus Cultura han estat una eina
realment útil i efectiva en aquest sentit, per exemple, o si el  model de
la Bienal de Pensament és el més adient per difondre i fer accessible
el pensament contemporani a totes les classes i col·lectius de la
ciutat.

Creiem que és essencial que l’eix i el GM millorem la nostra
comunicació, no només per tal de participar de les polítiques
públiques que es duen a terme i col·laborar en la generació d’aquest
discurs col·lectiu, sinó perquè la institució i l’organització tinguin un
contacte real amb el món cultural. Lamentem que la gran majoria
d’informacions que té l’eix sobre l’acció de govern (des de la
publicació del Pla de Drets Culturals al canvi de tinent) ens hagin
arribat per la premsa.

Considerem que és esssencial centrar l’acció de govern en la lluita
contra la precarietat en el sector cultural. La major part dels
equipaments culturals municipals tenen personal subcontractat en
condicions precàries i és urgent revertir-ho.

Alhora, un altre dels punts principals de les nostres polítiques ha de
centrarse en el dret a l’accés a la cultura. Per exemple, amb
l’ampliació al 100% dels aforaments, els teatres públics han abaixat
notablement els preus de les entrades, i és una oportunitat que cal
aprofitar per repensar els preus i avançar en la democratització de



l’accés a la cultura. Cal seguir avançant en aquesta línia amb
polítiques realment valentes que tinguin una incidència real en les
pràctiques culturals de la ciutadania.

Valorem molt positivament que els Premis Barcelona s’hagin
transformat en pressupost per al col·lectiu creador de la ciutat, el
qual disposa de poques subvencions, residències, beques… i
apostem per situar al col·lectiu creador en el centre de les polítiques
culturals.

Creiem que és essencial treballar conjuntament amb els
representants al Parlament i al Congrés per liderar aquest canvi en la
concepció de la cultura com a dret i com a bé comú.

Mobilitat i
Urbanis-

me

En positiu, s’han fet moltes coses que semblava que eren
impossibles…

● S’està avançant en l’extensió de superilla Barcelona i protegim
les escoles…

● El tramvia té previst iniciar les obres en els propers mesos
● S’ha fet un avenç important en matèria de carrils bici, deixant

alguns forats importants, però que s’estan treballant.
● Es va fer el canvi cap a la tarifa plana a principi de mandat,

amb la T-mes a 40€ com a mesura estrella de campanya.
● S’ha presentat batalla a les ampliacions de port i aeroport a

través de la declaració d’emergència climàtica i l’oposició a
l’ampliació de l’aeroport sobre la Ricarda

● S’ha avançat en la regulació de tot l’aparcament de la ciutat

Coses que han quedat a mig fer

● La ZBE ha tocat sostre de millora.

Aspectes estructurals que encara cal abordar:

● Necessitem el peatge urbà principalment per reduir congestió i
millorar servei de bus de forma estructural.

● Sense peatge, si es vol veure un canvi significatiu en la mobilitat
cal apostar per l’urbanisme tàctic - Amb el model actual,
següent mandat no es podran abordar la resta d’eixos.

● Alerta del perill de les congelacions perquè signifiquen una
descapitalització del sistema. Si el que volem és promoure el
pas de cotxe a TP, les evidències indiquen que cal apostar més
per una millora del servei - Tenim una situació greu en relació al
finançament del transport públic que cal administració sembla
voler afrontar.

● Tenim un problema estructural amb l’aparcament: tenim massa
aparcament de cotxe i massa indisciplina tolerada de la moto i
falta aparcament segur de bicicletes.

● Més implicació metropolitana.
● La millora de la distribució urbana de mercaderies



● Les mesures de millores infraestructural arriben, però amb
comptagotes: metro, rodalies, sagrera… tramvies… Fora de
l’abast de les nostres competències en una majoria de casos

● Encara falten millores tarifàries per infants, joves i àrea
metropolitana, no congelacions indiscriminades.

● La Ciutat 30 no s’ha implementat amb tots els requeriments
funcionals que calien i hi ha un incompliment generalitzat de
les velocitats de circulació.

● Caldria fer dos passos més per tenir una ciutat segura: radars i
augmentar l’abast de les actuacions

Eixos absents del balanç per diferents motius:
● Treball, precarietat, desigualtats i pobresa
● Economia
● Seguretat i drets civils
● Ecologia
● Habitatge
● Turisme

3. Balanç i Reptes en clau d’organització

Relat exposa el balanç i els reptes organitzatius en base als 4 eixos del Pla d’Acció perquè pensem que és la millor forma de donar continuïtat
a la feina de definir un full de ruta estratègic per l’organització

Aquest estava organitzat al voltant de 4 eixos:

● Guanyar Hegemonia
● reforçar l’espai dels comuns, construir Aliances



● Augmentar pes polític Organització
● Reforç ADN del comú

3.1. GUANYAR L’HEGEMONIA

Què contenia?

● Grup de treball d’emergència climàtica
● Grup de treball d’emergència habitacional
● Fer front al creixement de l'extrema dreta
● Coordinació feminista municipalista
● Grup de treball de La Fira de Barcelona
● etc etc etc...

En termes generals, es fa un balanç positiu del desplegament de les accions d’aquest punt perquè s’han començat a desplegar i articular totes
les iniciatives

Si bé…

● En el seu conjunt es valora com una de les possibles causes de desactivació dels eixos, per l’aparició de duplicitats, més que no pas
transversalitats

● La lògica de treball  transversal té el risc d’afeblir-los i ha generat estructures paralel·les (desdoblament d’esforços i excés d’espais).
● per tant, pensem que cal evitar la creació de duplicitats i reforçar els espais que es considerin més adequats, que per relat segueixen

sent els eixos

3.2. REFORÇAR ESPAI COMUNS - CONSTRUIR ALIANCES

En aquest punt es vol posar sobre la taula la necessitat de treballar per reforçar la coordinació entre els espais polítics a nivell supramunicipal
(En Comú Podem, Catalunya en Comú, Unidas Podemos,...etc.). En aquí cal transversalitzar i crear espais compartits dels grups de treball



que treballen a diferent escala (Eixos de BComú amb Sectorials de Cat Comú per exemple), per afavorir l’intercanvi d’informació i la circulació
d’idees, així com també trobar vies de relació més directe amb els representants al Congrés i a la Generalitat.

3.3. AUGMENTAR EL PES POLÍTIC DE l’ORGANITZACIÓ

Aspectes que es valoren positivament, principalment a nivell tècnic… totes les iniciatives que s’han desplegat. S’ha treballat molt en tots els
temes:

● Millora de la relació amb les persones inscrites de BComú
● Formalització de la Comissió de Participació, Benvinguda etc
● Millora del funcionament dels espais
● Aprofundir en l’ús del Decidim com a eina de participació i transparència interna.
● informació als activistes
● Newsletter
● Benvingudes
● Implicació executiva…

Que és el que no funciona, més a nivell polític...:

● Creiem que on entra la “crisi” d'identitat d’espais com a relat és en els processos de seguiment així com també la presa de decisions i
retorn a les propostes formulades pels diferents espais d’activistes.

● Ens falta interlocució política entre alguns eixos i els referents polítics i de grup municipal.
● Falten millores de funcionament intern a la nostra organització així com també espais de codecisió i capacitat de seguiment dels

processos, tant si són temes municipals o si són temes on no tenim competències com a consistori i cal buscar altres nivells :
autonòmic, estatal, europeu…

● També trobem falta de motivació i vinculació als espais si no hi ha una interacció amb l’equip polític o altres persones que estiguin a
l’ajuntament així com manca de suport als eixos ,més enllà de Relat o Territorial, per mantenir actius i útils els espais. Aquí potser el
Think tank/fundació podria jugar un paper important.



● Tot això acaba comportant que s’espera poc de Relat perquè no existeix un espai de recepció del nostre treball i que permeti fer el
retorn. Si fos així seria molt més atractiu per l’activista participar en un eix o a Relat Tampoc el propi grup de Relat no ha trobat més
funcions que la transmissió d’informació sectorial.

● Finalment constatem pèrdua d’activistes , un malbaratament de talent especialitzat i la necessitat de tenir veu , com a organització, més
enllà dels llocs on governem.

● En conseq¨ència cal seguir treballant per buscar fòrmules de relació entre els eixos i el grup municipal i ara la Fundació think tank. En
alguns casos s’ha trobat canals i interlocucions però cal fer-ho extensible a tots.

● Possibles propostes serien un  document de bones pràctiques, de drets i obligacions, guia de com treballar amb els eixos, etc…

3.4. REFORÇAR L’ADN

Potser és el capítol de propostes menys desplegat, en aquí mencionar que:

● La Fundació / think tank, juntament amb l’escola del comú eren una eina indispensable de formació de quadres, reflexió, cocreació de
polítiques i vinculació a l’espai polític a través d’un espai més neutre, que permetia obrir l’organització i l’espai a moviments, entitats i
persones més enllà del espai polític…Per això ens semblava molt interessant però fins avui no hem tingut retorn de com es configurava
la proposta .Des de Relat volem fer constar la nostra decepció pel procés de creació de la Fundació  i pel fet que es voti a Plenari
sense haver passat pels espais orgànics. Ha faltat transparència. Els Eixos haurien d'haver estat l’actor clau en la seva concepció.

● Preocupació sobre la falta d’informació del desenvolupament de la política de finançament de l’organització
● Trobem a faltar els espais que no s’han desenvolupat per poder “definir conjuntament la proposta política” (relació amb altres forces

polítiques, elecció de candidats, elecció de càrrecs, posicionament sobre temes sensibles, etc, etc, etc…)


