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ORGANITZEM-NOS A CADA BARRI ! 
APUNTA'T AL TEU A LA COMISSIÓ EXTENSIÓ
FEM UNA PLAÇA CATALUNYA A CADA PLAÇA!

1. AAVV de l’Òstia (la Barceloneta)
- Mail: pdefensabarceloneta@yahoo.es
- Assemblea: Cada dimarts a les 20h al c. Pescadors, 49

2. Assemblea del Casc Antic
- Mail: acascantic@riseup.net
- Propera trobada: 27 de maig a les 21h al Forat de la Vergonya

3. Assemblea Social del Clot – Camp de l’Arpa
- Mail: assembleasocialclotcampdelarpa@gmail.com
- Web: assembleasocialclotcampdelarpa.blogspot.com
- Facebook/assembleasocialclotcampdelarpa
- Assemblea: primer i tercer dijous de cada mes a les 20h al local de l’Associació de
Veïns i Veïnes (c. Sibèlius, 3)

4. Assemblea de Drets Socials de l’Eixample
- Mail: dretsocialseixample@gmail.com    - Web: dretsocialseixample.blogspot.com
- Facebook/dretsocialseixample   - Twitter: @ADSEixample

5. Assemblea de Drets Socials de Gràcia
- Mail: graciaencrisi@gmail.com
- Assemblea: Cada dilluns a les 19h a la Barraqueta de Gràcia (c. Tordera, 34)

5.1Punt d’Informació Laboral (PIL) de Gràcia
6. Assemblea d’Horta – Guinardó

- Mail: assembleasocial@gmail.com
- Propera assemblea: dijous 26 a les 19h a la plaça Nen de la Rutlla

7. Assemblea de barri de les Corts
- Mail: assembleadebarrilescorts@gmail.com
- Assemblea: Dilluns a les 21h a la plaça Concòrdia

8. Nou Barris
8.1Trobada alternativa de Nou Barris (Oficina de Drets Socials)
o Mail: ods9barris@gmail.com   o Telèfon: 672866444
8.2Associació 500x20 (Lloguer 100% públic i assequible)
o Mail: 500x20@gmail.com      o Telèfon: 698547119

9. Assemblea Social del Poblenou
- Mail: assembleasocialpoblenou@gmail.com
- Assemblea: Cada dimecres a les 20h al CSO la Teixidora (c. Marià Aguiló, 35)

10.Assemblea de barri de Poble Sec
- Mail: assembleapoblesec@gmail.com   - Web: assembleapoblesec.blogspot.com
- Assemblea: 25 de maig a les 20h a la plaça del Surtidor

11. Assemblea de barri del Raval
- Mail: asamblearaval@riseup.net

12. Assemblea social de Sant Andreu
- Mail: santandreusocial@gmail.com
- Web: santandreusocial.wordpress.com

13. Assemblea de barri de Sants – Plataforma contra les retallades
- Mail: assembleabarrisants@gmail.com / enquestaobrera@gmail.com
- Web: abs.sants.org / barrisants.org
13.1 Acampada Sants     o Mail: acampadasants@gmail.com
o Web: acampadasants.wordpress.com     o Twitter: @acampadasants
o Assemblees: Comissions: Cada dia a les 20h / General: Cada dia a les 21:30h

14. Assemblea de Sarrià

- Mail: assembleasarria@gmail.com

acampadabcn som totes i tots 
Continuem lluitant contra les retallades de drets i la corrupció. 
L'acampadabcn segueix estenent-se per places, barris, viles i ciutats. 
Però som moltes les persones que per complir amb els nostres torns de treball, 
no podem assistir a Plaça Catalunya ni a la resta de places on la gent continua 
acampant i organitzant-se. Per això volem animar a tots els sectors a organitzar 
accions concretes per compartir les seves reivindicacions i a sumar-se al nostre 
esperit de transformació social. 

Fem que l'acampada arribi a tot arreu!

Organitzeu-vos i envieu-nos les vostres propostes a: 
extensio.acampadabcn@gmail.com

acampadabcn somos todas y todos
Seguimos luchando contra los recortes de derechos y la corrupción. 
La acampadabcn sigue extendiéndose por plazas, barrios, pueblos y ciudades. 
Pero somos muchas las personas que por cumplir con nuestros turnos 
de trabajo, no podemos asistir a Plaça Catalunya ni al resto de plazas donde 
la gente continúa acampando y organizándose. Por eso queremos invitar 
a todos los sectores a organizar acciones concretas para compartir 
sus reivindicaciones y a sumarse a nuestro espíritu de transformación social.

¡Hagamos que la acampada llegue a todas partes!

Organizaos y enviadnos vuestras propuestas a: 
extensio.acampadabcn@gmail.com

acampadabcn.wordpress.com - acampadabcn@yahoo.es



Emissió en directe de l’assemblea i les activitats
laTele.cat (sintonitza’ns) CANAL 37 de la TDT
Radio Contrabanda 91.4 FM
Radio Pica 96.6 FM
Radio Bronka 104.5 FM

CALENDARI DE MOBILITZACIONS 

Barcelona        Setmana 23-29 de maig

Dimecres 25
-9:30h Desnonament a Badalona (Av. Marqués Monroig, 257)
- 13h Talls de carrers en tots els hospitals 
- 19h Xarrada i debat sobre habitatge: desnonaments, llogers, 
hipoteques,...amb Plataforma afectats per la Hipoteca 500x20
i Habitatge per a tothom
- 19:30h SOS educació: queden a Plç amb les samarretes groges
- Telefònica: assemblea i desprès acció amb la gent de Plç Cat
-21h Cassolada general a tot Barcelona i a Plç Catalunya

Dijous 26
- 18h Plaça Catalunya: assemblea aturats- 18:30h Mobilitzacions
universitaris a Plaça Catalunya 
-21h Cassolada general a tot Barcelona i a Plç CatalunyaDivendres 27
- 17h Manifestació de Sanitat a Plaça Colón 
-21h Cassolada general a tot Barcelona i a Plç Catalunya

Dissabte 28
-12h Trobada de barris a Plaça Catalunya 
-21h Cassolada general a tot Barcelona i a Plç Catalunya

si lluites pots perdre 
si no lluites estas perdut
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