
Κάλεσμα για επικοινωνία.

Τις «αγανακτισμένες» της συνοικίας μου τις γνώρισα ένα απόγευμα του Ιούνη. Εκείνη τη μέρα 
πορείες «αγανακτισμένων»  από όλη την πόλη θα συγκεντρώνονταν στο κοινοβούλιο της 
Καταλωνίας,  θα περνούσαν τη νύχτα στην είσοδο του κτηρίου και το επόμενο πρωί θα 
ανέστελλαν τη λειτουργία του, αποτρέποντας έτσι τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και τις 
περικοπές που περιλάμβανε.  Φυσικά η καταλανική αστυνομία είχε λάβει τα μέτρα της, 
έφραξε όλες τις προσβάσεις για το κτήριο της βουλής και το πρωί σε μια επιχείρηση αστραπή 
άνοιξε δρόμο για τους βουλευτές. 
Ο κόσμος πέρασε τη νύχτα στην περίμετρο του πάρκου μέσα στο οποίο βρίσκεται το 
συγκεκριμένο κτήριο και το πρωί με φωνές και γιουχαΐσματα έδειξε την αποστροφή του 
απέναντι στην πολιτική εξουσία της Καταλωνίας. 
Από εκείνη τη μέρα, 15  Ιούνη,  συμμετέχω στις διαδικασίες της συνέλευσης της συνοικίας 
Eixample Dret και ο λόγος που γράφω αυτό το γράμμα είναι γιατί σκέφτηκα ότι ίσως ήτανε 
ενδιαφέρον να φέρω σε επαφή αυτήν τη συνέλευση με τη συνέλευση Τούμπας έτσι ώστε να 
ανοίξει ένας διάλογος άμεσος. 
Με τις δυνατότητες των νέων μέσων επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,  κοινότητες, 
μεταφραστές κτλ)  μπορεί να γίνει εφικτή η αμφίδρομη επικοινωνία βάσης χωρίς 
αντιπροσώπους και ειδικούς. Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος ανάμεσα 
στα άτομα που συμμετέχουν στις δύο παραπάνω συνελεύσεις έτσι ώστε να ανταλλάσσονται 
προτάσεις δράσεων,  θεωρητικές αναλύσεις,  ιδέες για επίλυση προβλημάτων,  άμεση 
μετάδοση τοπικών πληροφοριών και ειδήσεων χωρίς φιλτράρισμα δημοσιογράφων ή 
επαγγελματιών επαναστατών, να οργανώνονται κοινές δράσεις , κτλ. 

Μια σύντομη εισαγωγή στο κίνημα 15Μ

Όλα ξεκίνησαν όταν μια ομάδα διαδηλωτών μετά την πορεία της 15ης  Μάη στη Μαδρίτη με 
κεντρικό σύνθημα «αληθινή δημοκρατία τώρα»  αποφάσισαν να περάσουν τη νύχτα σε 
κεντρικό σημείο της πόλης «puerta del sol»  με αποτέλεσμα τη βίαιη εκδίωξη τους από το 
χώρο τα ξημερώματα της επόμενης μέρας.  Το γεγονός είχε σαν αποτέλεσμα 19  συλλήψεις. 
Στις 17  του ίδιου μήνα 10.000  άνθρωποι μαζεύτηκαν στο ίδιο σημείο και αποφάσισαν να 
κατασκηνώσουν χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο για να εκφράσουν τα αιτήματά τους 
ενάντια στην παρούσα πολιτική σκηνή. Την ίδια μέρα στη Βαρκλώνη ο κόσμος κατεβαίνει με 
υπνόσακους στην “plaza de catalunya”  και από την επόμενη νύχτα και κάθε νύχτα μια μεγάλη 
συνέλευση λαμβάνει χώρα στην πιο κεντρική πλατεία της πόλης.  Η πρώτη νίκη του 
καινούργιου αυτού κινήματος έρχεται την παραμονή των εκλογών. Η πρωτοφανής απόφαση 
για καταστολή της κινητοποίησης λόγω του εκλογικού νόμου που απαγορεύει προεκλογικές 
συγκεντρώσεις μια μέρα πριν από τις εκλογές καταρίπτεται.  Ο κόσμος παραμένει στις 
πλατείες.  Από τότε οι μέρες φεύγουν, το κίνημα διαμορφώνεται και οι πολιτικές αποφάσεις 
των από πάνω ανεβάζουν και άλλο τη θερμοκρασία του φετινού καλοκαιριού.

Mια μικρή περιγραφή της συνέλευσης του Eixample Dret.

Γίνεται κάθε Τετάρτη στις 21:00. Πριν τη συνέλευση προηγείται μια βόλτα στους δρόμους της 
γειτονιάς με κατσαρόλια,  σφυρίχτρες,  φωνές και παλαμάκια.   Ο σκοπός είναι να 



δημιουργηθεί θόρυβος στη γειτονιά και να καλεστεί κόσμος. Αν υπάρχει ένα κομβικό ζήτημα, 
όπως αυτές τις μέρες το πιθανό κλείσιμο του συνοικιακού νοσοκομείου Dos de Maig,  η 
κατσαρολάδα μεταφέρεται εκεί και στη συνέχεια μεταβαίνει στην πλατεία της Sagrada 
Familia όπου και διεξάγεται η συνέλευση.  
Υπάρχουνε τέσσερις επιτροπές οι οποίες αναλαμβάνουν το συντονισμό,  τις δράσεις,  τη 
διάχυση πληροφοριών και τη μόρφωση.  Ανά περιόδους προκύπτουν υποεπιτροπές για 
θέματα συγκεκριμένα όπως η έξωση κάποιου γείτονα,  το σύστημα υγείας,  μια δράση κοινή 
σε επίπεδο πόλης κ.α. 
Στο διαδίκτυο υπάρχουν: 

 ο ιστοτόπος - http  ://  dretsocialseixample  .  wordpress  .  com  
 ο λογαριασμός στο facebook - Assemblea Drets Socials Eixample 
 και ο λογαριασμός στο twitter - http  ://  twitter  .  com  /#!/  adseixample   

Η συνέλευση μέσω των επιτροπών της οργανώνει προβολές,  φαγοπότια και διάφορα 
εργαστήρια αυτομόρφωσης.  Κύριο πολιτικό χαρακτηριστικό είναι η απουσία πολιτικών 
συμβόλων. Αν και είναι προφανές ότι όλη η κίνηση αποσκοπεί στην κοινωνική δικαιοσύνη και 
εχθρεύεται την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο εν τούτοις αποφεύγονται ευθείες 
αναφορές σε ιδεολογίες.  Δεδομένη δε είναι η απουσία οποιουδήποτε πολιτικού κόμματος, 
συνδικάτου,  ΜΚΟ,  πολιτικής ομάδας,  ενώ σε καμία περίπτωση δεν εμφανίζονται ανοικτά, 
σύμβολα από το κίνημα για την εθνική ανεξαρτησία και αυτοδιάθεση των Καταλανών. 

Η πολιτική ταυτότητα της συνέλευσης είναι δύσκολο να διασαφηνιστεί.  Ακόμα εξαιτίας των 
πολιτικών εξελίξεων και των οργανωτικών απαιτήσεων ο χρόνος που μένει για ανάλυση του 
κοινωνικού και πολιτικού μας γίγνεσθαι ελαττώνεται δραματικά.  Σε αυτό συμβάλλει και το 
γεγονός ότι κάποια από τα άτομα που συμμετέχουν αδυνατούν να διαθέσουν αρκετό χρόνο 
λόγω της καθημερινότητάς τους. 
Για τις ανάγκες κάποιων δράσεων έχει παραχωρηθεί το κοινωνικό κέντρο Ateneu del Eixample 
το οποίο στεγάζει διάφορες πολιτικές ομάδες και σχήματα νεολαίων. Η παραχώρηση γίνεται 
για πρακτικούς λόγους και δεν υφίσταται οιαδήποτε ταύτιση απόψεων.
Η συνέλευση λειτουργεί αμεσοδημοκρατικά.  Προτείνεται η ομοφωνία ως όργανο λήψης 
αποφάσεων όταν όμως αυτό δεν είναι εφικτό οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία. Η 
συνέλευση ακολουθεί αντί-ιεραρχική,  οριζόντια δομή.  Όπως σε όλα τα συλλογικά 
εγχειρήματα υπάρχουν άτομα που ακούγονται περισσότερο από άλλα χωρίς αυτό όμως να 
λειτουργεί ως φραγμός. 
Ο κόσμος που συμμετέχει είναι κάτοικοι τα ευρύτερης περιοχής του Eixample Dret μιας 
συνοικίας 100.000  κατοίκων.  Οι ηλικίες ποικίλλουν ενώ συγκινητική είναι η παρουσία 
ανθρώπων προχωρημένης ηλικίας.  Προς ώρας το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων 
είναι κάτοικοι από τη Βαρκελώνη και λίγοι μετανάστες ισπανόφωνοι από χώρες της Λατινικής 
Αμερικής κυρίως Αργεντινή.  Η συνέλευση γίνεται στα Καταλανικά εξαιτίας του παραπάνω 
παράγοντα. 

Λόγω της εγγύτητας με το μεγαλύτερο τουριστικό πόλο της Βαρκελώνης,  την εκκλησία της 
Sagrada familia,  οι τουρίστες περνάνε και χαζεύουνε χωρίς να κάτσουν να ακούσουν.  Όσον 
αφορά τους μετανάστες κάτοικους της περιοχής,  εκτός από τους λίγους ισπανόφωνους, 
απουσιάζουν.  Παρέες εφήβων που συχνάζουν στην πλατεία πλησιάζουν τη συνέλευση αλλά 
απομακρύνονται. 
Το κλίμα μέχρι στιγμής είναι καλό.  Λόγω της απουσίας πολιτικών συζητήσεων και 
τοποθετήσεων απουσιάζουν οι αναμενόμενες διαφωνίες.  Σε αυτό βοηθάει και η ύπαρξη 
προβλημάτων που απαιτούν άμεση λύση.  Συνοπτικά υπάρχουν δύο οράματα.  Το 
βραχυπρόθεσμο με στόχευση την κατάργηση των πολιτικών αποφάσεων που πλήττουν άμεσα 

http://twitter.com/#!/adseixample
http://dretsocialseixample.wordpress.com/


τον πληθυσμό και το μακροπρόθεσμο με στόχευση τη δημιουργία μιας καινούργιας πολιτικής 
οντότητας. Για το δεύτερο λένε ότι πάμε αργά γιατί θέλουμε να φτάσουμε μακριά. 

Llamamento a comunicación

L@s indignad@s de mi barrio los conocí una tarde de junio.  Aquel día era previsto que 
manifestaciones de indignados se juntarían en el patio del parlamento catalán, acamparían allí 
y a la mañana siguiente impedirían su función es decir, la junta de los diputados y en concreto 
la jornada de los presupuestos y los recortes que estos conllevarían.  Evidentemente los 
mossos de escuadra habían tomado sus medidas de seguridad bloqueando todos los accesos 
hacia el edificio del parlamento y la primera hora de la mañana en una misión rápida abrieron 
camino para que los diputados pasasen.



La gente pasó la noche entonces en la periferia del parque cuyo interior es donde se halla el 
parlamento catalán.  Por la mañana los manifestantes ya que no podíar cortar el paso a los 
diputados quedaron concentrados discrepándoles.
Desde ese día, 15  de junio,  estoy participando en la asamblea del barrio de Eixample dret y 
sigo sus tareas. El objetivo de esta carta es que se cree un diálogo entre dicha asamblea con la 
asamblea de la iniciativa de los habitantes de Tumba en Tesalónica puesto que sería 
interesante desarollar este proyecto.
Teniendo en cuenta la disposición de los nuevos medios de comunicación (correo electrónico, 
comunidades,  traductores automáticos etc)  y sus capacidades podría ser factible la 
comunicación entre participantes de ambas asambleas sin intermediarios,  portavoces y 
expertos.  Lo ideal sería alcanzar un dialogo fertil para intercambiar propuestas para resolver 
problemas,  montar acciones y análisis teóricos,  para transmitir noticias locales fuera de los 
filtros de los periodistas y los revolucionarios profesionales, organizar acciones en común etc.

Una introducción breve al movimiento 15M

Todo comenzó cuando un grupo de manifestantes en Madrid decidió quedarse toda la noche 
en la puerta del Solo en el centro de la ciudad,  una vez acabada la manifestación cuyo lema 
principal fue “democracia real ya”.  La madrugada siguiente la policía nacional desalojó 
brutalmente a esa gente y detuvo a 19  personas.  Al día siguiente 10.000  personas se 
congregaron al mismo lugar y decidieron acampar reclamando sus quejas ante el panorama 
político actual.  Paralelamente en Barcelona la gente va a plaza catalunya con sus sacos de 
dormir y desde la noche siguiente una asamblea multitudinaria se celebra en la plaza céntrica 
de la ciudad.  La primera victoria de este movimiento llega con las elecciones municipales 
cuando la gente toma la decisión de quedarse en la plaza y no traga la amenaza de parte de las 
instituciones.  Según ellas y según la ley electoral debería prohibirse la concentración de la 
gente al ser el día de la reflexión. Sin embargo este argumento no sirve, la gente sigue y desde 
aquel instante el movimiento no deja de formarse.  Eso sí el poder político y sus decisiones 
hacen que la temperatura de este verano suba más. 

Una descripción corta de la asmblea del Eixample Dret.

Hay cuatro comisiones cuyas tares son la coordinación, las acciones, la difusión y la formación. 
Por períodos, debidas las necesidades más urgentes se crean subcomisiones para tratar temas 
más concretos como es el desalojo de algún vecino, el sistema sanitario, una acción a nivel de 
toda la ciudad etc.
En internet existen:

 el blog - http  ://  dretsocialseixample  .  wordpress  .  com  
 la cuenta en facebook - Assemblea Drets Socials Eixample 
 la cuenta en twitter - http  ://  twitter  .  com  /#!/  adseixample  

A través de las comisiones ya mencionadas la asamblea convoca proyecciones,  comidas o 
cenas y talleres de autoaprendizaje. La característica política principal es la falta de qualquier 
símbolo. Está claro que el trabajo de la asamblea opta por la justicia social y se enemiga a la 
explotación del hombre por hombre sin embargo no se comenta nada de ideologías. 
Efectivamente abstienen partidos políticos, sindicatos, ONGs, grupos políticos y cabe destacar 
que en ningún caso no aparecen abiertamente símbolos del movimiento por la independencia 
y la autodeterminación del pueblo catalán.

http://twitter.com/#!/adseixample
http://dretsocialseixample.wordpress.com/


El carácter político de la asamblea es dificil identificarse.  Además debido a las consecuencias 
de la política actual que requieren respuestas inmediatas por parte de la asamblea como 
tambien la continua tarea de organizarse mejor,  el tiempo que queda para debatir sobre 
temas de nuestro entorno social y político se disminuye.  Cabe añadir que algunas personas 
tienen dificil encontrar tiempo para dedicarse más por questiones de su vida cotidiana.
Para cubrir algunas necesidades, la asamblea colabora con el ateneu social del Eixample donde 
encuentran hospitalidad grupos políticos,  artísticos y grupos de junventud.  La concesión del 
Ateneu a la asamblea no implica ninguno compromíso o identificación políticos.

En la asamblea se aplican las normas de la democracia directa y se intentan tomar las 
decisiones siempre que hay  consenso. Si esto no es posible, por cuestiones de falta de tiempo 
sobre todo,   se decide según la mayoria de votos.  Se sigue una estructura horizontal y 
antijerárquica. Como en todos los actos colectivos hay personas a quienes se les oye más que a 
otras pero de momento esto no es un obstáculo para la función de la asamblea.
La gente que participa son habitantes del área de Eixample Dret una zona de 100.000 
residentes. No hay una edad primordial sino personas de varias edades y es emocionante ver a 
personas de tercera edad participar.  De momento la gran mayoria de los participantes son 
personas nacidas en Barcelona y pocas personas hispanohablantes procedentes de América 
latina,  mayoritariamente de Argentina.  La asamblea se da en Catalán por el factor que se 
acaba de comentar. 
Dado que queda al lado del polo turístico de Barcelona más transitivo, la iglesia de la Sagrada 
familia,  varios turistas pasan fijándose en la asamblea y siguen su camino.  En cuanto a los 
inmigrantes del barrio, excepto los pocos hispanohablantes, están ausentes. De vez en cuando 
se acercan cuadrillas de adolescentes pero sólo para mirar y de pronto se van.
Hasta el momento hay buen rollo. Por falta de debates más bien políticos y por lo tanto falta 
de opiniones y expresiones contrarias entre ellas carecen las disputas arraigadas de estos 
desacuerdos.  En resumen hay dos planes a la vista.  El de corto plazo que es bloquear las 
decisiones del poder contra la ciudadanía y el de largo plazo que crear un sistema político 
nuevo. Sobre la segunda parte se dice que vamos lento porque queremos llegar lejos.


