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Informació per l'assemblea 

Dimecres 22 de juny del 2011
20:30 Plaça Sagrada Família



Ordre del dia de la propera assemblea:

      0. Lectura acta anterior  (5min)

1. Comissions*

Coordinació (5m per exposar el tema i 15 màxim de debat)

Difusió (5min exposició 15 de debat)

Formació (5min exposició 15 de debat)

Activitats (5min exposició 15 de debat)

* l'exposició és farà en dues parts, primer les tasques i després les propostes

2. Valoració del 15J*  ( 20 minuts)

*Com és el debat d'un document de valoració, farem dos torns de paraula, un primer d'argumentació
i un altre de repliques. 

3. Valoració del 19J* (20 minuts)

*Com és el debat d'un document de valoració, farem dos torns de paraula, un primer d'argumentació
i un altre de repliques. 

4. Propostes

5. Altres



Acta ADSE Dreta 

 Jueves 16 de Junio

ORDEN DEL DÍA:

-          Resumen del acta anterior

-          Valoración del acción 14 y 15 de Junio

-          Comisiones

-          Nuevas convocatorias: 19 de junio

-          Otras convocatorias: buses turísticos

-          Otros

PREVIA:

-Propuesta de temporizar la asamblea:

5 min Resumen del acta anterior

30/45 Valoracion del 14 y 15 por grupos

5 min para exponer las propuestas de cada comisión

10 min debate sobre las propuestas de cada comisión

30 min: Nuevas convocatorias: 19 de junio

10 min: Otras convocatorias: buses turísticos

RESUMEN DEL ACTA ANTERIOR

VALORACIÓN 14 Y 15 DE JUNIO:

Actividad: Se divide a la asamblea en tres grandes
grupos con la ayuda de números con el fin de que
todo el mundo pueda expresarse.  Cada grupo saca
unas  valoraciones  de  grupo  y  se  exponen  a  la
asamblea.  La  comisión  de  coordinación  hará  un
resumen único de las valoraciones de los grupos que
se votará en la siguiente asamblea como valoración
común.

GRUPO 1:

-  Satisfacción  con  la  bajada  como  barrio  a  la
Ciudadella

- Mala organización del barrio a la hora de dormir

-  Se  propone  hacer  un  debate  sobre  ¿Qué  es
violencia?, ¿Dónde está la violencia? (No se puede
proponer amistad con los mossos).

-  La  estrategia  de  los  políticos  para  entrar  al
Parlament  (y  la  búsqueda  de  fotos  violentas)  ya
estaba decidida de ante mano para desacreditar  al
movimiento  ante  los  medios  de  comunicación  y
justificar el 27 M.

-  Muy  acertada  la  decisión  de  irse  a  Plaza  Sant
Jaume para desmarcarse de los violentos.

– Se cree necesaria rueda de prensa por parte
del 15 M para aclarar que no apoyamos la
violencia.

-  Organización  como  barrio in  situ (teléfonos  de  la
gente, reuniones espontáneas)

-  Se preguntan ¿Cuándo hay asambleas generales
en plaza Catalunya?

-  Necesidad  de  identificar,  conocer  y  obtener  un
método  de  lucha  contra  los  infiltrados  en  el
movimiento.

-  Propuesta  de  la  utilización  de  medios  de
comunicación alternativos.

- Se propone servicio de orden

- Necesidad de organización para el 19 J

- El movimiento ya está explicado:  no tenemos que
criminalizarnos a nosotros mismos porque los medios
nos criminalizen.

- Movilización sin presión no se consigue nada.

GRUPO 2:

- Prensa intenta desmotivar el movimiento.

- No hubo la violencia que expresaron los medios de
comunicación

- Convocatoria difusa, disponía a acción contundente

- Cambio de sistema = conflicto

-  Debatir  que  es  lo  que  queremos  y  hasta  dónde
queremos llegar

-  La violencia es lo que hacen ellos aprobando las
retallades

- Hubo sensación de violencia entre nosotros

-  Propuesta de  rueda de prensa para  decir  que la
violencia no salió de nosotros.

GRUPO 3:

- Éxito de la movilización

- Recuperación de la imagen del movimiento

- Se ha magnificado la violencia.

-  Los  medios  de  comunicación  han  buscado  la
criminalización

-  Los conceptos de democracia y  violencia  chocan
con los nuestros ya que ellos se las han apropiado

- Se ha de hacer autocrítica e intentar controlar los
actos para que no se desvirtúen

- Falta de previsión tema puertas

- Somos movimiento pacífico e intentar que se vea
bien

- El barrio tuvo una buena movilización

- Esperamos ver más videos e imágenes

- Se ha teatralizado lo que ellos han querido



- El martes por la tarde recuperamos la calle

COMISIONES:

- Se propone hablar sobre comisión de coordinación
para definir sus actividades

-  Se  dijo  posponer  este  debate/votación  para  la
siguiente  asamblea  ya  que  se  consideró  más
importante la organización del 19 J.

- Se posponen también las demás comisiones.

19 JUNIO

Turnos de palabra:

- Comisión de difusión exponen que no hay material
para pancartas para el 19 J.

- Se valoró que el taller sobre pancartas del 14 y 15
de  Junio  había  tenido  éxito  por  lo  cual  se  decide
repetirlo para el  19. Se quedó el día 17 de Junio en
el  Ateneu a las 19  h y que cada uno lleve lo  que
pueda.

-  Se acuerda ir  como barrio  saliendo de Plaza  de
Sagrada  Familia  el  19  de  Junio  a  las  16  h.  Fort
Pienc  16:30.  Plaza Catalunya a las 17 h.

-  Se propone llevar tod@s camisetas rojas para la
visualización como grupo.

-  Se  propone  utilizar  una  pancarta  grande  que  ya
está hecha y escribir un lema de barrio.

-  Se propone  llevar  una segunda pancarta  (Sants)
que ya lleva como lema: “El poder és del poble”

- También se usarán las pancartas recuperadas del
14 y 15.

-  Se  debate  sobre  rueda de  prensa de  acampada

Plaza  Catalunya,  para  conocerla  antes  de  que  se
haga.  Se indica que eso muy difícil. Que lo mejor era
que la gente a título individual mandase mails a la
comisión correspondiente.

-  Se  informa  que  hay  una  reunión  sobre  posible
cordón de orden en Plaza Catalunya el domingo a las
12  h.  Salen  tres  voluntarios  de  la  asamblea  que
acudirán.  Se  propone  llevar  una  propuesta
consensuada que se votará más adelante.  Además
los  asistentes  informarán  de  lo  propuesto  en  esa
reunión en Sagrada Familia a las 16 horas.

Votaciones:

- Ir como barrio al 19 J: Aprobada por consenso.

- Color rojo en la camiseta: Aprobada por consenso.

- Cordón: Se vota 27 a favor.  14 en contra.

- Lemas: Se aprobó por consenso no usar la palabra
violencia.

-  El  lema  de  la  pancarta  firmada  como barrio  es:
L’Eixample  surt  al  carrer  contra  el  capitalisme  i  la
seva crisiSe intenta hablar de otras convocatorias.

OTROS:

- Se habla que coordinación intenta informar de otras
convocatorias

-  Los  vecinos  del  barrio  boicot  a  los  autobuses
turísiticos. Sabado 18 de Junio a las 12 de la mañana
en Marina – Provenza.

- Hay diarios de la asociación de vecinos

- Reunión cordón de seguridad Can Batllo en Sants a
las 12 el domingo

- Rueda de prensa  17 de Junio a las 12 Ciudadella.



INFORMACIÓ DE LES COMISSIONS

COMISSIÓ COORDINACIÓ

Tasques a realitzar: 

• Assistència a la trobada de barris. Ens assegurarem que gent de l'ADSEixample –
Dreta assisteixi a aquestes reunions, no necessàriament ho farem la comissió però
si no surt ningú hi anirà algú de la comissió. També ens responsabilitzem de anar
penjant les actes i documents de debat al web.

• Mantindrem contacte amb les tres assemblees del districte per estar coordinades i
poder realitzar amb certa periodicitat una assemblea de districte. 

• Dinamitzar l'implicació  amb els barris,  intentarem  que els actes i  reunions que
anem  fent  és  vagin  distribuint  entre  els  4  barris  que  representem.  També
treballarem per mantenir contacte amb els diferents col·lectius i entitats dels barris
perquè ens expliquin les seves problemàtiques i ens donin suport. 

• Ens encarregarem de la dinamització i la infraestructura de les assemblees. Això no
vol  dir  que  sempre  sigui  gent  de  la  comissió  que  modera  o  pren  acta,  però
vetllarem perquè sempre hi hagi algú per fer-ho. 

• Promourem  activitats  per  l'autogestió  de  l'assemblea.  No  parlem  d'activitats
reivindicatives  o  formatives,  sinó simplement  activitats  de suport  mutu per  anar
gestionant l'ADSEixample – Dreta (concurs de truita, ...)

Propostes de la Comissió:

• Realitzar una pancarta convocant a les assemblees, on posi el dia, hora i web.

• Realitzar, en la mesura del que sigui possible, les reunions de les comissions als
altres barris  on també participem (Fort  Pienc,  Dreta  de l'Eixample i  Camp d'en
Grassot) perquè se'ns visualitzi. 

• Crear un espai d'opinió a la web perquè la gent pugui anar penjant els seus escrits i
puguin  ser  comentats  anar  penjant  al  web,  com a  noticies i  amb talls  curts  el
dossier d'assemblearisme perquè la gent el pugui anar llegint. 

COMISSIÓ DIFUSIÓ

Tasques a realitzar: 

• Ens estructurem en  grups  de  treball  per  poder  coordinar  la  feina  que  hem de
realitzar, per tant les tasques queden especificades en cada grup de treball:

◦ Gestió 2.0: Gestió Xarxes socials i web

◦ Agitació  de  carrer:  gestionarà  els  torns  d'encartellar,  punt  d'informació,
bustiatges,...

◦ disseny gràfic: realitzen tot el disseny de material

◦ vídeo&foto: elaboració de tot el material visual



◦ autofinançament: grup per poder finançar la difusió (sopars populars, material
de difussió -xapes,samarretes,...-)

Propostes de la Comissió:

• Creació d'un taulell informatiu i cartells informatius per les places

• crear dos punts físics (Espai 210 i Casal La Resposta) amb les actes i documents
de l'assemblea

• creació d'un punt informatiu de l'ADSEixample – Dreta. Proposem que funcioni dos
dies a la setmana però que siguin rotatius i en funció de la disponibilitat de la gent.

• Iniciar diferents activitats per aconseguir diners per gestionar la difusió. Elaboració
de xapes i diferent material, relacionat o no amb l'assemblea -arrecades, collars,...-
per poder aconseguir diners. 

• Marcar els dissabtes a la tarda com el dia de fer material de difusió a l'Ateneu i al
Casal La Resposta. S'haurà de parlar amb la gent que els gestiona havíam si hi ha
espai. 

• Elaborar un vídeo explicatiu de l'assemblea

• Parlar  amb la  revista  “AcelObert”  perquè tinguem un espai  per poder enviar  la
nostra informació. 

• Elaboració d'un butlletí de l'Assemblea. 

• Preparació d'activitats per fer diners. Totes serien gratuïtes però és vendrien bons
d'ajuda d'un o dos euros per finançar l'assemblea. 

COMISSIÓ ACTIVITATS 

Tasques a realitzar: 

• Relació  amb les  entitats  del  barri,  en  els  locals  on  es  troben,  tant  amb
aquests, com llocs clàssics de trobada de veïns com la biblioteca i el mercat
per fer activitats de contacte i difusió. Convidar a gent d'altres entitats que no
estiguin venint a l'assemblea. Cal anar a buscar-los i coordinar la feina que
fa la Comissió de Difusió

• Realitzar  un  dossier  amb informació  de  l'Assemblea  de  Drets  Socials  de
l'Eixample Dreta, amb les actes, informació de contacte, etc. I poder deixar-
ho a la biblioteca per exemple. 

• Per una banda realitzar accions de tipus reivindicatiu, de denuncia; d'altre
banda, també accions d'empoderament del carrer per realitzar activitats pels
veïns i les veïnes com dinars populars, jocs per la canalla, etc. 

• També,  diferenciar  entre  accions  més  enmarcades  en  les  reivindicacions
pròpies del nostre barri; i per altre bdana, accions en l'àmbit de Barcelona
coordinades amb les assemblees dels altres barris. 



Propostes de la Comissió:

• Com  l'AVV  de  Sagrada  Família  està  duent  a  terme  una  campanya  de
denuncia de l'aglomeració d'autocars turístics pels voltants de la Sagrada
Família, porta a terme una acció de denuncia conjunta. Es comenta que està
prohibit que els autocars aparquin als carrers de Sardenya i altres, així que
es podria prendre el número de matrícula i denunciar-ho. També es proposa
fer un dinar popular amb activitats al  carrer,  dabant d ela sagrada família
tallant el carrer. 

COMISSIÓ FORMACIÓ*

* A la comissió coordinació encara no ens ha arribat les tasques que consideren que s'han de realitzar, les
propostes les hem tret dels correus que s'han enviat per la llista de correu però pensem que segurament ni
ha més. 

Tasques a realitzar: 

Propostes de la Comissió:

• Proposta d'un cap de setmana de Drets Socials
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APROVACIÓ EN L'ASSEMBLEA DEL DIMECRES 22 DE JUNY

PROPOSTA DE DOCUMENT DE VALORACIÓ DEL 14 I 15 DE JUNY.
ADSEixample - Dreta

L’assemblea de drets socials de l’Eixample - Dreta (ADSEixample - Dreta) creiem molt important i
necessari  que  el  moviment  sorgit  del  15M  i  de  l’AcampadaBCN  als  barris  faci  una  valoració  de  la
convocatòria i els fets ocorreguts els passats 14 i 15 de juny al Parc de la Ciutadella front al Parlament de
Catalunya. 

Primer de tot, recordar que el 15 de juny s’iniciava el procés d’aprovació dels pressupostos de la
Generalitat  de Catalunya,  uns pressupostos  que provoquen una retallada de les  despeses  dels principals
serveis públics -sanitat i  educació especialment- que deixen en paper mullat  la qualitat d’aquest  serveis.
Tampoc hem d’oblidar l’inici dels tràmits de la llei Òmnibus que vol deixar sense efecte gairebé un centenar
de lleis amb caràcter social, mediambiental i cultural.

Es per això, que des de l'eixample - Dreta fem les següents valoracions: 

● Considerem que el moviment que ha sorgit a partir de l’AcampadaBCN i les posteriors Assembles de
barri és una mostra de l’organització popular i de base que està revolucionant la nostra ciutat. Tot i
això  és  un  moviment  totalment  nou  que  ha  de  seguir  treballant  per  una  democràcia  directa  i
participativa. 

 
● Estem totalment a favor de que el poble pugui mostrar el seu rebuig a les imposicions del sistema
polític i financer a través d’uns pressupostos o d’altres lleis, per exemple la llei Òmnibus, de manera
organitzada i pacifica. 

● Estem d’acord amb la convocatòria del 14 i 15J, Aturem el Parlament, que també va aprovar la
nostra assemblea, ja que és la visualització del rebuig per part de la societat de mesures totalment
impopulars. Hem de recordar que des de tots els espais que s’ha difós aquesta convocatòria sempre
s’ha especificat el caràcter pacific de l’activitat com es va demostrar clarament el 14J al parc de la
Ciutadella. Tot i així considerem que el missatge que s’ha de donar directament ha de ser  clar i
entenedor  per  a  totes  les  persones  que  participen  d’aquest  moviment  per  no  portar  a  dubtes  i
confusions. 

● Animem a les diferents assemblees de drets socials i de barri a seguir treballant per una coordinació i
organització molt més forta i viable per a convocatòries com aquestes. Ens hem trobat desbordades, i
tot i ser molt positiu, ha demostrat una descoordinació i ineficàcia del nostre missatge front als atacs
dels grans mitjans de comunicació.  

● Condemnem  enèrgicament  l’estratègia  de  la  classe  política,  que  ha  utilitzat  el  14  i  15J  per
criminalitzar i banalitzar el nostre moviment. Per desgràcia, nosaltres els hi hem fet el joc, i la nostre
descoordinació va permetre unes hores d’incertesa. Ens hem d’organitzar millor per poder combatre
els atacs mediàtics de la classe política. 
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● Condemnem la manipulació política i mediàtica del dia 15J per part del sistema polític i els grans
mitjans de comunicació. El nostre moviment, definit des de els seus inicis com assembleari, és el
format de democràcia directa i participativa més eficient que existeix a la ciutat en aquests moments.
Per  tant,  parlar  del  15M,  de  l’AcampadaBCN  o  de  les  Assemblees  de  barri  com  a  òrgans
antidemocràtics i violents només ens ha de reafirmar en la nostra lluita contra la misèria i violència
social que provoca el 40% d’atur juvenil, els milers de desnonaments o les retallades en sanitat i
educació a la que ens ha portat el sistema capitalista i la seva classe política. 

● Condemnem la falta de pluralitat i objectivitat dels mitjans de comunicació, que sumats a la classe
política,  han  utilitzat  el  14 i  15J  per  desmobilitzar  i  desacreditar  el  nostre  moviment  davant  la
societat. Per això entenem que per properes convocatòries hem de tindre preparada ja una roda de
premsa per difondre les nostres valoracions al mateix temps que utilitzem mitjans alternatius i noves
tecnologies per expressar les nostres valoracions.

● Hem de seguir treballant perquè la població pugui tenir un esperit crític front a la informació que
rep. El 14 i 15J ens han demostrat que els grans mitjans de comunicació, encapçalats per TV3, han
intentat  manipular  a  la  societat  amb  falses  informacions  o  si  més  no,  informacions  totalment
esbiaixades. Per sort, les noves tecnologies i els mitjans de comunicació alternatius han pogut oferir
altres punts de vista que han reforçat el suport de gran part de la població cap al nostre moviment.
Fet demostrat clarament en la manifestació del 19 de juny a Barcelona. 

● Condemnem l’actuació policial dels Mossos d’Esquadra, i especialment de la Brigada d’Informació i
de la BRIMO, que varen provocar la gran majoria dels aldarulls que és varen poder veure el dia 15J.
El nostre moviment ha d’estar preparat per poder evitar aquestes situacions. La seva actuació va fer
que grups minúsculs i aïllats actuessin amb la mateixa estratègia, trencant així l’acord de milers de
persones de que fos una acció totalment pacífica. 

● Demanem a la societat que iniciï una reflexió i debat sobre els termes: Democràcia i violència. Des
de l’ADSEixample - Dreta pensem que la classe política, gracies a les forces de repressió i als grans
mitjans de comunicació, s’han apropiat d’aquestes paraules sense entendre en cap moment el seu
significat. Parlem de democràcia quan es tanquen les urgències i es redueixen els impostos als més
rics? La reforma de les pensions o la reforma laboral no és violència social? Hem de treballar per
una societat més participativa i crítica amb el seu entorn. 

● Valorem molt positivament la decisió de canviar les activitats de la tarda del 15J per una marxa cap a
la plaça Sant Jaume, entenem que són aquests moments on el nostre moviment, heterogeni i de base,
es fa fort. Vàrem demostrar que no cauríem en la seva pressió i provocació, ajudant així a visualitzar
la força del nostre moviment. Tot i així, no hem d’oblidar que tota mobilització busca la visualització
d’un conflicte i si no hi ha una pressió, pacífica i organitzada, no ens servirà de molt. Hem de seguir
treballant en base a la participació popular per posar el sistema capitalista entre les cordes. 

Per acabar, només volem felicitar a tots els veïns i veïnes dels nostres barris per el suport que ens
donen i per demostrar-nos, cada dia més, que tot és possible i tot està per fer. 

Assemblea de Drets Socials de l’Eixample - Dreta
22 de juny del 2011


