
ACTA REUNIÓ DE COORDINADORA 10 de gener de 2022
[Reunió híbrida]

Ordre del dia:
● Breus

○ Ratificació Secretària Tècnica d’Organització
○ Funcionament Coordinadora

● Context Polític
● Reforma Laboral

Assistents:
Comunitat Bcomú: Anke Kleff, Vanessa Maxé, Jess González, Mar Trallero, Carol Recio, Silvia
Casorran, Miquel Missé, Júlia Trias, Edu Corbella
Comissions: Dan González (Comunicació), Elena Tarifa (Convidada - Internacional)
Barris: David Palomera (Ciutat Vella), Lluís Dupré (Horta-Guinardó), José Luis Muñoz (Sant
Andreu), Núria Estrach (Sarrià - Sant Gervasi), Elena Arrontes (Sant Martí), M. José Calvo
(Eixample), Alfons Sort (Eixample), Carles Benito (Nou Barris), Harun Zerbo (Sant Martí), Sol
Ruiz de Vargas (Ciutat Vella), Olga Aguirre (Sants)
Relat: Fina Moreno, José V. Madolell, Sara Tolosa
GM: Lucía Martín, Toni Coll, Maria Truño
ET: Lorena Domínguez, M. Luisa d’Addabbo, Mercè Marzo, Can Yüce, Armando Estrada
DE: Joan Busquet, Bea Martínez, Tània Corrons, Jordi Martín, Ancor Mesa, Aitor Carr, Eva
Abril

1. Breus

1.1. Ratificació Secretària Tècnica d’Organització
Tal i com es va acordar en coordinadora, al haver-se renovat els òrgans interns de la
Direcció Executiva i la Comunitat de BComú, se sotmet a votació la ratificació de la
Secretària Tècnica d’Organització, en aquest cas, la Lorena Domínguez i Liébana.
El resultat de la votació és el següent:.

- Sí: 29
- No: 0
- Abstenció: 0

Es dona, per tant, aprovada la ratificació

1.2. Presentació Coordinadora
La Lorena Domínguez agraeix la confiança i dona pas a la presentació respecte el
funcionament de la coordinadora.

Es pregunta per la possibilitat d’enviar amb més temps l’ordre del dia de les reunions per tal
de poder parlar amb els espais territorials prèviament i també, si és possible, enviar



informació relacionada o rellevant per preparar el debat. S’informa que els ordres del dia
poden patir modificacions per motius d’actualitat i que, igualment, es pot informar als
diferents espais posteriorment i fer arribar a la coordinadora el retorn. Tanmateix, es
valorarà fer una planificació d’aquells temes que poden ser recurrents i també ampliar la
descripció dels punts per poder preparar prèviament les intervencions.
Finalment, s’explica que en les actes s’adjuntarà informació d'interès sobre els punts
tractats.

2. Context polític general

Es fa una explicació del baròmetre municipal de desembre de 2021. S’observa un canvi de
tendència respecte el darrer baròmetre ja que s’ha trencat el triple empat entre BComú,
ERC i PSC en la intenció directa de vot, sent 4 punts de diferència entre BComú i ERC i 7
respecte BComú i PSC. També es constata una baixada de JxCat, quan havia pujat en els
anteriors baròmetres.
A partir de les respostes donades relacionades a les preguntes sobre sostenibilitat i crisi
climàtica, s’extreu un aval general de les polítiques de l’Ajuntament, el que és rellevant
també de cara al procés electoral.
Es valora que la dada aparentment negativa de la valoració de l’alcaldessa és enganyosa, ja
que respon al seu alt coneixement i la polarització respecte a la seva figura.
Finalment, els factors que expliquen aquest canvi de tendència son diversos: recuperació
eix dreta-esquerra, fracàs de la campanya contra l’Ada, victòria sobre l’ampliació de
l’aeroport, reconeixement internacional de l’Ada, el factor Yolanda, èxit de l’acte de València
i Assemblea de Cat Comú i la centralitat dels comuns en els pressupostos de les 3
administracions.

Des de la DE s’informa del conegut com a “Pacte de la vergonya” en la renovació dels alts
càrrecs institucionals dels mitjans de comunicació públics, amb la connivència del CAC.
S’ha fet un pacte entre ERC, Junts i PSC que deixa les corporacions en mans de persones
de fidelitat partidista.
Es demana que es doni suport a les accions que duguin a terme col·lectius professionals de
periodistes, en defensa d’uns mitjans de comunicació públics i independents.

S’informa també de l’impacte de les declaracions del Ministre Garzón. A més de les
crítiques rebudes per sectors del lobby càrnic, es remarca la importància que el President
del Govern estatal hagi donat credibilitat a aquestes crítiques i no hagi donat suport a les
declaracions, sent aquestes en la mateixa línia programàtica i de govern que el PSOE. Es
demana un suport explícit a les declaracions per part de BComú.

Respecte a la proposta europea d’incloure les centrals nuclears i el gas natural com a
energies verdes, s’explica que el Govern de l’Estat no donarà suport, però sí considera que
han de ser necessàries durant la transició. Des de UP no s’està d’acord amb aquest ítem i
es demana fer-ho visible.



En l'àmbit internacional, s'explica que en Gustavo Preto, candidat a la presidència de
Colòmbia, ha estat a Barcelona amb l’Alcaldessa, a Madrid amb la Yolanda Díaz i també
s’ha trobat amb diferents diputats i diputades.
A Barcelona es va fer un acte en suport del candidat, on va participar BComú, CatComú i
també altres forces polítiques com ERC i CUP. En l’acte, es va posar de manifest que ERC
té una elevada permeabilitat en les comunitats d’origen divers i en processos de canvi, el
que s’ha de tenir present.

Finalment, s’explica que 4.402 persones han mort intentant entrar a l’Estat espanyol.
Aquesta qüestió s’està abordant des de l’eix de migració i refugi i es demana que
s’assumeixi també com a organització.

S’obre el torn de paraules.

Respecte al baròmetre, de les diferents intervencions s'extreu que cal mantenir una actitud
de prudència vers el canvi de tendència i estudiar els aspectes negatius. Es considera
necessari que aquestes dades siguin traspassades als diferents espais per tal que puguin
conèixer-les, analitzar-les i saber què preocupa als diferents territoris. Tanmateix, es
considera que l'optimisme i els aspectes positius que hi ha darrere el baròmetre
-especialment la validació de les nostres polítiques mediambientals i sostenibilitat- son
quelcom rellevant i hem de poder celebrar-ho, ja que això propicia un clima emocional
positiu de cara a la campanya i la mobilització que requereix.
Es considera que hi ha temes que s’han de debatre àmpliament de cara al programa i
també formar al nostre activisme en temes estratègics i claus per a la nostra organització,
socialitzant el coneixement i generant argumentaris de base.
Des de la DE també s’explica que el canvi de tendència és quelcom rellevant pels mitjans
de comunicació ja que fins ara havien donat per bo el relat que la competitivitat de cara a les
eleccions estava entre ERC i PSC, amb el baròmetre això es dilueix i comencen a parlar
d’un triple empat. Es considera positiu que es pugui deixar enrere el derrotisme que s’estava
instaurant ja que representa una modificació de l’imaginari col·lectiu, en l’esfera emocional i
simbòlica. En aquest mateix sentit, hi ha preocupació respecte temes claus per a la
ciutadania com la neteja i seguretat, espais en què no tenim un argumentari clar que arribi a
la ciutadania.
Es posa en dubte la fi del procés i quina seria la nostra posició i impacte si revifés. En
aquest sentit s’explica que hi ha sondejos que així ho indiquen i que ERC no està fent
electoralisme en aquest sentit.

Respecte la incidència d’ERC en els moviments socials, s’indica que també ho estan fent en
àrees on BComú té una àmplia i recorreguda trajectòria, com els feminismes i la diversitat
sexual i de gènere. Sobre la seva presència a l’acte de Petro, s’explica que ERC ha
instrumentalitzat la diversitat cultural i, per contra, des de BComú no hem sapigut reaccionar
i fer-nos veure. Es considera que hem de pensar l’estratègia per tenir presència i fer-nos
còmplices de nou dels moviments socials.
Des de la comissió internacional i la Direcció Executiva, s’està pensant un cicle de trobades
amb actors socials d’origen divers. Es comptarà amb activistes d’altres espais i territori.

En la mateixa línia, es debat sobre la visió del jovent sobre el nostre partit, som una
organització que respon a les seves inquietuds però son un perfil més abstencionista i difícil



de fidelitzar. Es considera que hem de saber apropar-nos des de l'escolta i respecte per les
seves pròpies estratègies i necessitats, especialment en el cas dels joves de l’organització.

Respecte les declaracions del Ministre Garzón, s’indica que el debat no s’ha de centrar
únicament en la falsedat de les notícies, sinó posar de manifest el que succeeix i l’impacte
que tenen les macrogranges. L’ecologisme, el consum responsable i la defensa de
l’economia de proximitat, formen part de la nostra cultura política i hem d’aprofitar per tenir
visibilitat i incidència en aquesta qüestió. En clau electoralista, aquest conflicte al govern de
l’Estat mostra que el PSOE és la nostra oposició.

3. Reforma Laboral

El punt queda ajornat.

Documents d’interès:
Presentació baròmetre municipal
Sondeig d’opinió de Catalunya 2021 (ICPS)

https://drive.google.com/file/d/1lSNDDxEd2VUvkTaDNdRtahvSunLqlIag/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q_9Ml_hhCip2SfqTrMN-BXedIT6U0qBd/view?usp=sharing

