
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


