
Consulta
Social
Europea

13-19-20 juny 2004

Creant espais de participació...



Què és la Consulta Social 13.06.04 dins de la Consulta Social Europea (CSE)?

La Consulta Social 13.06.04 ha estat una consulta popular (referèndum ciutadà) organitzada
des de la societat civil i els moviments socials per conèixer l'opinió de la ciutadania sobre
qüestions importants que afecten les nostres vides i que ens ocupen i preocupen tant als
moviments socials com a totes aquelles persones que a títol individual han participat en les
grans manifestacions d'aquests últims anys.

La Consulta Social 13.06.04 es realitzava el 13 de juny de 2004. Es feia coincidir amb les
eleccions al Parlament europeu per facilitar la participació de moltes persones i per fer més
visibles i evidents les enormes deficiències del sistema de democràcia representativa, però ha
estat reprimida arbitràriament.

La Consulta Social 13.06.04 forma part del procés Consulta Social Europea (CSE). El procés
CSE és un procés de transformació social col·lectiu i personal, ampli, continuat i a llarg termini,
en el que participem persones de molt diversos llocs i ho fem dia a dia i de forma quotidiana
segons la nostra disponibilitat i les nostres possibilitats. A través de la Consulta Social 13.06.04
volem fer visible aquest procés i contactar amb més persones que puguin estar interessades a
participar-hi.

Coms’ha desenvolupat el procés de la Consulta Social Europea (CSE)?

La Consulta Social s’ha celebrat, malgrat la prohibició de la Junta Electoral Central (JEC) i la
repressió policial, a més de 30 barris i localitats de tot Catalunya entre el dia 13 i el 20 de juny
de 2004.
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13 de Juny

El dia 13 de juny la Consulta Social es va poder realitzar sense problemes a 4 poblacions:
Santa Coloma de Gramanet (amb 24 taules), L’Hospitalet de Llobregat, Lleida i Lliça de Vall
(amb una taula a cada població). A més, una taula del barri de Ciutat Vella, a la plaça del Pi, va
poder conservar la urna al moment de ser desallotjada per la Policia Nacional amb els 76 vots
recollits fins al migdia. En total, en aquella jornada es van mantenir 27 taules de les 89 que
estaven previstes en un principi, i en elles es van recollir un total de 2.109 vots1

.

8 taules no es van poder arribar a muntar a Corbera de Llobrega, Gavà i Vilassar de Mar, per
prohibició expressade les juntes electorals de les zones respectives, i un total de 52 taules van
ser desallotjades per les forces policials, tot i no haver rebut en cap moment cap comunicat
sobre la prohibició de la Consulta Social. El material d’aquestes taules, incloses les urnes amb
els vots recollits fina al moment des desallotjament, va ser incautat per la policia, i les persones
que hi estaven participant van ser identificades. Les poblacions que van patir el desallotjament
policial són: Alella, Blanes, Cardedeu, Cornellà de Terri, El Masnou, Matadepera, Sabadell,
Sant Adrià del Besòs, Teià i als barris barcelonins de Ciutat Vella, Eixample, Gràcia, Guinardó,
Les Corts, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí i Sants.

Donada la situació de repressió generalitzada i la impossibilitat de realitzar la Consulta Social a
la majoria de llocs on estava prevista, vam decidir reunir-nos en una assemblea d’urgència,
celebrada el mateix diumenge 13 de juny a la Rambla del Raval de Barcelona. La gent estava
enrabiada, indignada, no es podien creure el que estava passant. Persones d’algunes localitats
van insistir en que la Consulta tornés a sortir al carrer. Tot i que tothom no es podia
comprometre a tornar a muntar la Consulta Social tal i com s’havia intentat muntar el dia 13, es
va decidir tirar-ho endavant, tornant a sortir al carrer amb les taules de Consulta la setmana
següent, allà on fos possible.

Es va decidir també que s’havia de fer una acció de denúncia pel que havia passat. La gent ho
havia de conèixer. Així doncs, el passat dimarts dia 15 va tenir lloc una acció de denúncia
davant de la Delegació de Govern de Barcelona. Persones de diferents localitats de Catalunya
a les qui no s’havia deixat fer la Consulta Social dos dies abans, van fer una concentració
silenciosa. Es va construir un mosaic amb els cartells del 13J i tot seguit es va taxar amb
pintura vermella simbolitzant la prohibició. Passats uns minuts es va anunciar que es tornaria a
sortir al carrer el dia 20J, que la Consulta Social continuava. La concentració es va fer davant
de la Delegació de Govern, perquè considerem que és allà on es va interpretar de manera
repressivaa la JEC.

A més, es va habilitar el vot per internet (www.consultaeuropea.org), per tota aquella gent que
arreu de Catalunya i a l’Estat espanyol se li havia negat la possibilitat de participar a la Consulta
Social. En una setmana s’han recollit ja 992 vots per internet.

19 i 20 de Juny

Així, el dissabte 19 de juny al matí es van muntar 3 taules al barri de Sant Andreu i 1 taula a la
fira “anti-fòrum” que es va celebrar al Portal de l’Àngel de Barcelona. A la tarda del mateix
dissabte 19 es van muntar 5 taules a l’inici de la manifestació convocada per la Plataforma
Aturem la Guerra (2 taules davant del Palau Robert i 3 taules a l’alçada de la Pedrera), i tres al
final de la mateixa manifestació (a Passeig de Gràcia amb Plaça Catalunya). Finalment, també
el dia 19 es van muntar dues taules al final de la manifestació contra la precarietat, especulació
i Fòrum al Parc de l’Espanya Industrial. A les diferents taules muntades la tarda del dissabte 19
a les dues manifestacions van votar 779 persones.

1 1785 a Santa Coloma de Gramanet, 150 a Lleida, 81 a l’Hospitalet de Llobregat, 17 a Lliçà de
Vall i 76 a Ciutat Vella de Barcelona.



Finalment, el diumenge 20 de juny es va tornar a sortir al carrer a diferents poblacions i barris
de Barcelona on la setmana anterior les taules havien estat desallotjades per les forces
policials. Una trentena de taules s’han muntat a 14 barris i localitats de la província de
Barcelona: Alella, Badalona, Corbera de Llobregat, El Masnou, Gavà, Matadepera, Sabadell,
Sant Adrià del Besòs i Vilassar de Mar, així com als barris de Ciutat Vella, Eixample, Gràcia,
Guinardó, Sant Andreu, Sant Martí i Sants de Barcelona. En total, les diferents taules muntades
el dia 20 de juny han recollit 1648 vots.

En total, unes 400 persones han participat de forma voluntària a l’organització d’aquesta
Consulta Social, a les que s’han de sumar les que han participat del procésprevi.

Les preguntes que s’han respost aquests dies van començar a ser pensades fa força temps.
Des de la CSE s’han promogut jornades sobre cada un dels eixos a treballar, que han dut a
terme diferents grups locals. Així, al gener es va realitzar una jornada sobre democràcia i
Constitució Europea a Sant Andreu de Palomar, al febrer l’Eixample ho va fer sobre guerra
global i altres formes de violència, al març Sants-Les Corts va coordinar la jornada d’ecologia i
mediambient i a l’abril El Masnou va realitzar la que feia referència a economia.

A cada una d’aquestes jornades es va mirar de fer una anàl·lisi acurada sobre algun aspecte
concret de cada tema, així com apropar a la gent les alternatives que ja s’estan duent al a
pràctica i les dificultats i reptes que hi trobem. A l’hora que es treballava cada àmbit podíem
anar posant en contacte a persones i col·lectius que s’hi apropaven interessats pels temes a
treballar, aconseguint així anar teixint la xarxa que pretenem enfortir des de la cse.

A banda de les jornades, es van realitzar diverses assemblees on es convocava tant a les
persones que havien participat de les pròpies jornades com a grups que treballen cada tema a
nivell sectorial com a altres persones interessades,per tal de anar perfilant cada un dels temes i
abstreure del treball realitzat els criteris per triar les preguntes que consideràvem més addients.

La Consulta Social, més enllà de la participació puntual de moltes persones, ha constituït la
creació i l’afiançament del teixit social en alguns dels barris i poblacions on s’ha desenvolupat.

Resultats

Nº de vots totals: A Catalunya: A fora deCatalunya: Per internet:
9201 4735 3063 1403

Percentatges respostes Catalunya:

1º pregunta:A la ciutadania només se li demana l'opinió a les eleccions. Actualment, el poder
polític està en mans dels partits i les grans corporacions.
Creu que la ciutadania ha de poder prendre directament decisions polítiques a través de
consultes, assemblees o altres mecanismes participatius?

Sí: 95,6 No: 3,1 Blanc: 1,3

2º pregunta: La Constitució Europea, seguint la lògica de la Unió Europea, no garantirà plens
drets socials i de ciutadania per a totes les persones, tals com ocupació digna, habitatge,
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sanitat, educació, jubilació justa, cultura, medi ambient saludable, residència lliure i lliure
circulació.
Creu que la Unió Europea i els seus estats han de garantir aquests drets?

Sí: 92,4 No: 5,9 Blanc: 3,4

3º pregunta: La guerra no és el mecanisme per construir la pau. Malgrat això, l'Estat espanyol
destina el 2004 el doble de diners a armament que per a educació, cultura i esport junts. A més,
la Unió Europea està creant el seu propi exèrcit.
Creus que les Administracions públiques han de reduir dràsticament la despesa militar per a
invertir en cultura de la pau, despeses socials,... ?

Sí: 94,2 No: 3,5 Blanc: 2,3

4º pregunta:Per a prevenir el canvi climàtic, les marees negres, les guerres del petroli, etc.,
seria necessària una transformació profunda a tots els nivells (del consumidor a les institucions
globals) en favor de l'estalvi energètic i de les energies renovables i ambientalment
responsables.
Ets partidari/ària que s'engegui aquesta transformació?

Sí: 95,4 No: 2,5 Blanc: 2,1

5º pregunta: A la pàgina web (www.consultaeuropea.org) trobareu les diferents preguntes
elaborades des dels barris i localitats sobre especulació immobiliària i d’altres temes que
preocupen o interessen a cada localitat.

Exemple d’una pregunta local a alguns districtes de Bcn:

“Els socis capitalistes d’aquest fòrum són el Grup Endesa, Telefònica, La Caixa i Toyota i El
Corte Inglés, i els patrocinadors, fins ara, IBM, Indra, Iberia, Damm, Media pro, Nestlé ,
Nutrexpa, Randstad, HenkeL, Leche Pascual, Coca-Cola, Roca, GL Events i AGBAR. Trobem
aquí empreses repetidament denunciades per agressions al medi ambient i a pobles indígenes,
pels propis consumidors i treballadors, i compromeses amb l’economia de guerra i el
neoimperialisme. El Fòrum 2004 és una important operació urbanística i especulativa que està
constant diners als contribuents.
Penses que els diners que han sigut necessàriesper tirar endavant el Fòrum haurien d’haver
estat invertits en resoldre el veritables problemes que ens trobem als barris de la ciutat
(habitatge, especulació immobiliària, treball...)?”

Número de vots: 1094 Sí: 95,8 % No: 2,0 % Blanc: 2,2 %

Valoració global de la iniciativa de Consulta al carrer

El número de “vots” no són en absolut molt nombrosos i si diem que ha estat un èxit, en aquest
sentit, recordaríem el procedir dels partits polítics després de les eleccions. Òbviament no
comptem amb els mitjans ni econòmics, ni mediàtics, tampoc era un referèndum vinculant, ni



gaudiem del respecte i la protecció per part de la polícia (ans el contrari), com per poder-nos
comparar amb unes eleccions oficials.

Buscàvem augmentar el debat i llançar idees provocatives i innovadores a la societat, cosa que
creiem que en petita mesura s’ha aconseguit, més en el cos a cos de les taules al carrer, que
no pas en l’aparició en mitjans de comunicació (amb rellevància més aviat reduïda).

Els percentatges dels “sí” i dels “no” són clarament a favor dels “sí”, i això apunta a que de ben
segur hi ha una preferència majoritària dels ciutadans per aprofundir en la democràcia, introduir
aspectes socials en la Constitució Europea, reduir la despesa militar dràsticament, protegir el
medi ambient activament i lluitar activament contra la pobresa. Això reafirma la nostra
suposició, tot i que la gent tenia la possibilitat de votar “no” i, per tant, això diferencia una
consulta d’una recollida de signatures.

De totes maneres, ha quedat clar en les diverses consultes que s’han celebrat a Catalunya
(contra el deute extern el 2000, contra la guerra el 2003, a favor d’un Pla Director de l’Empordà
el 2004 i la CSE el 2004) que els participants d’aquestes iniciatives acostumen a votar en la
línia dels organitzadors. Pensem que això es dóna perquè la majoria de la gent simpatitza amb
aquestes iniciatives populars, i perquè els que no simpatitzen, al no ser consultes vinculants,
senzillament no hi volen participar per no legitimar-les.

Molta gent ens ha dit que les preguntes eren molt òbvies en el sentit que gairebé tothom hi
votaria afirmativament. Pensem que les preguntes no són tan òbvies des del moment en que no
s’apliquen, i que no consten d’aquesta manera en els programes electorals de la majoria de
partits, de manera que la CSE visualitza que el nostre sistema no és prou democràtic, en la
mesura que el poder delegat en els partits dóna situacions com que la majoria de la gent hagi
votat certs partits (fent un balanç general del seus programa electoral o per simpaties), i
després, en la pràctica, aquests partits no defensen les posicions de la majoria de la gent. Ens
dóna la impressió que estem funcionant amb una democràcia del segle XIX quan ja estem al
segle XXI, en un segle que permetria un grau molt més elevat democràcia directa (per exemple,
utilitzant les noves tecnologies).

Per últim, en el districte de l’Eixample, com a anècdota, hi han posat una pregunta oberta sobre
les “necessitats del districte” i és on s’ha donat més debat i dubtes per part dels participants,
per tant, tot i la dificultat de computar aquest tipus de preguntes, traiem la lliçó que les
preguntes obertes estimulen molt més el debat que les preguntes tancades, de manera que
possiblement les farem serviren les pròximes consultes que se celebrin.

I per acabar aquesta valoració ja llancem el desafiament que seguirem realitzant consultes
coincidint amb les conteses electorals, i que si cal canviar la llei (que no cal, perquè la llei no
prohibeix aquestes activitats sempre que es realitzin lluny dels col·legis electorals) doncs que
es faci ja que la ciutadania no tenim perquè sentir-nos “segrestats”en els dies d’eleccions que,
teòricament, són la festa de la democràcia.

Valoració de la repressió rebuda

Creiem que són moltes les irregularitats jurídiques que s'han donat al llarg de tot el procés. En
primer lloc, dir que l'acord de la Junta Electoral Central no ens va ser notificat oficialment. La
majoria dels agents de policia tampoc van mostrar als participants en la consulta la resolució en
la qual basaven la seva actuació, tot i que se'ls va demanar de manera reiterada. Aquest fet va
motivar una gran indefensió dels participants, ja que se'ls identificava i requisava el material
sense conèixer el motiu d'aquella actuació policial. També es van realitzar identificacions de
vianants que no tenien cap relació amb l'organització de la Consulta.
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Ens segon lloc, cal especificar que l'acord de la Junta impedia la realització de la consulta en
les immediacions dels col·legis electorals, però en cap cas establia una prohibició genèrica. En
conseqüència, creiem que les diferents delegacions de govern es van extralimitar a l'impedir la
Consulta en bona part de les ciutats de l'Estat espanyol quan, de conformitat amb l'acord de la
Junta i als criteris establerts per la mateixa organització de la CSE, la Consulta es podria haver
realitzat a una distància raonable dels col·legis electorals.

Alhora també volem denunciar la disparitat d’actuacions enfront de la Consulta, ja que mentre
en alguns llocs era prohibida i perseguida, en altres llocs es va poder realitzar sense cap
problema, fins i tot relativament aprop dels col·legis electorals.

Davant de la greu situació generada per l'actuació policial, es va presentar escrit davant la
Junta Electoral Provincial de Barcelona sol·licitant una explicació al respecte, però encara no
hem rebut resposta a l'esmentat escrit.

Creiem que aquests fets vulneren els drets constitucionalment reconeguts de reunió i de llibertat
d'expressió, drets que l'Administració Pública té el deure de respectar i garantir, segons mandat
de la mateixa Constitució Espanyola

Valoració de la relació de la CSE amb elsmitjans de comunicació

Si tenim en compte el cas que ens han fet els mitjans de comunicació a Catalunya en
comparació amb la resta de l’Estat, la valoració ha de ser molt positiva, perquè allí la Consulta
ha passat pràcticament desapercebuda mediàticament. El fet és que el teixit dels moviments
socials a Catalunya és molt fort i algunes de les iniciatives que s’organitzen són difícils d’ignorar
pel seu volum i espectacularitat, a més els mitjans estan més acostumats a anar parlant de
certs temes alternatius o contestaris que a la resta de l’Estat són tabú, i potser també els
mitjans gaudeixen de més autonomia o pluralisme aquí a Catalunya que a l’Estat.

Tot i així, malgrat la presència de la CSE en premsa, mai ha deixat de ser una presencia
marginal en els grans mitjans, només sent seguida amb interès pels mitjans no tan grans o pels
mitjans locals.

Com que el que no surt als mitjans de comunicació sembla que no existeixi, la relació amb els
mitjans per part d’iniciatives que pretenen transformar la societat sempre deixa un regust
amarg, per la dificultat d’accedir al mitjans, que enlloc de perseguir les notícies ja han incorporat
unes rutines de treball en la que són assetjats pels gabinets de premsa i han d’anar destriant el
que creuen que és i no és notícia.

En aquest sentit, malgrat casos puntuals de periodistes que han entès la necessitat d’iniciatives
que promoguin la participació i que hagin viscut com a molt greus els abusos de repressió que
va rebre la Consulta, en general hem trobat que als mitjans de comunicació els va fer gràcia
d’explicar la repressió policial, però en canvi no van fer-se ressò de la denúncia d’aquest
“segrest electoral” injustificat que va patir la Consulta. Fins i tot, un mitjà que va venir a l’acció
de denúncia davant la Delegació de Govern, va decidir no treure la notícia perquè “no ereu prou
gent en l’acció”, cosa que indica que s’està perseguint treure notícies impactants (aquesta
vegada molta gent, altres vegades violència, morbo, espectacularitat, etc...) en comptes de
valorar que hi havia hagut un greu abús als drets civils bàsics dels ciutadans.

En aquest sentit cal fer constar que la CSE va haver de fer dues accions que intentaven ser
espectaculars(una primera amb escaladors a Canaletes i una segona amb grans pancartes a la
Delegació del Govern) pretenent d’entrar en el format dels mitjans de comunicació (coses
xocants i visuals). Lamentem haver d’entrar en el joc de fer el “payaso” o de fer coses



espectaculars per a poder aconseguir una notícia, enlloc de simplement aportar arguments i
alternatives socials.

En alguns programes que marquen línia en els mitjans catalans, es va treure la notícia de la
prohibició, però no es va deixar temps per explicar les accions de denúncia que es volien portar
a terme o la decisió de realitzar de la Consulta el següent cap de setmana amb el qual la notícia
quedava mutilada. El periodista fa la notícia “utilitzant” el que li ha passat a la Consulta, però no
otorga el dret d’expressió a la iniciativa ultratjada.

Per últim volem remarcar que, en l’últim mes, la Consulta ha aparegut 52 vegades en l’apartat
de cartes al director dels diaris catalans, amb un mateix nivell de presència que les cartes que
tractaven el tema de les eleccions europees i dels seus candidats. Aquest apartat és l’únic dels
diaris on es permet la participació “directa” dels lectors. Això no és reflexat de la mateixa
manera en el cos del diari, on la Consulta era pràcticament ignorada, enfront de l’omnipresent
informació i propaganda electoral. Això representa un exemple que les notícies no són un
reflexe del que resulta important per al lector, sinó que més aviat és una conformació de la
realitat per part del mitjà de comunicació en base a la seva ideologia o interessos.

No és estrany que els moviments socials de Barcelona s’estiguin plantejant, malgrat la seva
gran dificultat, de crear una ràdio i una televisió a Barcelona ( www.okupemlesones.org).

Aparicionsde la CSE en els mitjans de comunicació

Hi ha hagut un total 115 aparicions que haguem registrat (en poden haver més que no haguem
detectat).
D’aquestes, 52 han estat en l’apartat de cartesals directors dels diaris (únics espais de
participació, encara que mediatitzada per un equip que els filtra, en els diaris).

Sumatori d’aparicions en mitjans d’àmbitcatalà:

DIARIS:
El Punt Diari: 18
El Periódico: 8
Avui: 7
20 Minutos: 7
El Triangle: 6
Metro: 5
El País: 4
El Mundo: 1
La Vanguardia: 0

TELEVISIONS:
BTV: 6
T5: 1
TV3: 1
TVE: 1
A3: 0

RÀDIOS:
Ona Catalana: 6
RAC-1: 5
COM Ràdio: 5
Catalunya Ràdio: 4
Ràdio Estel: 3
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RNE: 2
SER: 2

Aparicions dia a dia:

25/5: Article a rebelion.org
26/5: Carta a 20 minutos de Jordi Oriola amb títol: “Les tropes ja són a casa, ara què?”.
27/5: Carta a El Punt de Jordi Oriola amb títol: “Les tropes ja són a casa, ara què?”.
28/6: Carta a L’independent de Gràcia de Jordi Oriola amb títol: “Les tropes a casa, ara què?”
31/5-6/6: Carta a El Triangle de Jordi Oriola amb títol: “Les tropes ja són a casa, ara què?”.
1/6: Carta a El Punt d’Alfredo Grafulla amb títol “Volem més democràcia”.
1/6: Carta a El Mundo de Rocio Serrano.
1/6: Carta al Diari de Barcelona de Pedro Palacios
2/6: Carta a El País de Rocío Serrano amb títol “¿Qué sabe usted de la Constitución
Europea?”.
2/6: Explicació de 5 minuts a El Prat Ràdio 91.6 FM
2/6: Carta a El Punt de Pau Duràn amb títol “Triar, triar, triar”.
2/6: Carta destacada a El Periódico de Pau Duràn amb títol “Consulta Social Europea”.
2/6: Carta a l’Avui de Pedro Palacios amb títol “Votar dues vegades”.
2/6: Intervenció telefònica a Ràdio Molins de Rei.
3/6: Notícia destacada a l’Agenda de la Solidaritat de El Periódico.
3/6: Entrevista a Iolanda Fresnillo al programa de la Sílvia Coppulo a COMRàdio.
3/6: Petita entrevista de Jordi Oriola a Ràdio Estel.
4/6: Carta destacada a l’Avui de Juanjo Moreno amb el títol “Europa sí, però quina Europa?”.
4/6: Carta a El Punt Diari de Pedro Palacios amb títol “Votaré dos cops”.
4/6: Carta al diari gratuït Metro de Pedro Palacios amb títol “Votar dues vegades”.
4/6: Carta al diari gratuït 20 minutos de Luís González amb títol “La despesa militar a consulta”.
4/6: Carta a L’Independent de Gràcia d’Alfredo Grafulla amb títol “Volem més democràcia”.
4/6: Informació a RNE amb entrevista a Jordi Oriola.
5/6: Carta a El Punt de Juanjo Moreno amb títol “Quina Europa?”
6/6: Carta a El Punt de Toni Verger amb títol “Quina Europa volem?”.
6/6: Carta al Diari de Mallorca de Toni Verger amb títol “Quina Europa volem?”.
7/6: Notícia a Rebelion.org
7/6: Entrevista a la CSE Madrid a la Cadena SER.
7/6: Carta al diari gratuït Metro de Jordi Oriola amb títol “Una societat menys tancada”.
7/6: Carta a El Punt de Luís González amb títol “La despesa militar i necessitats”.
7/6: Entrevista a Jordi García a Ràdio Kanal Barcelona.
7-13/6: Carta a El Triangle de Pedro Palacios amb títol “Votar dues vegades”.
7-13/6: Destacat petit a El Triangle sobre la CSE dins d’un article sobre la Constitució Europea.
8/6: Carta a El Punt de Roser Palol amb títol “Treball ben remunerat”.
8/6: Carta al diari gratuít 20 minutos de Pau Duran amb el títol “Constitució europea”.
8/6: Intervenció de Gemma Tarafa sobre Fòrum i CSE a Catalunya Ràdio al Postres de Músic.
9/6: A partir d’aquest dia la CSE surt a la pàgina central d’Indymedia
9/6: Carta al Norte de Castilla de Jordi Oriola amb el títol “Graciasa los inmigrantes”.
9/6: Entrevista a Iolanda Fresnillo a Canalsolidari
9/6: Programa d’una hora dedicat a la CSE a Ràdio Molins de Rei amb entrevista.
9/6: Explicació de la CSE a El Prat Ràdio.
10/6: Columna a El Periódico a la secció de política sobre la CSE.
10/6: Nota destacada amb foto a l’Agenda de la Solidaritat de El Periódico.
10/6: Carta al diari gratuït 20 minutos de Jordi Oriola amb títol “Gràciesals immigrants”.
10/6: Carta a El Punt Diari de Pau Durán amb títol: “Es pot ser “il·legal”?”.
10/6: Entrevista a Jordi Oriola a Ràdio Esparraguera.
10/6: Aparició de l’acció dels escaladors a l’informatiu de BTV.
11/6: Contraportada a El Periódico d’en Joan Barril amb una fotografia de l’acció.
11/6: Carta de Toni Verger a L’Independent de Gràcia amb títol “Quina Europa volem?”
11/6: Entrevista a Jordi Oriola a RAC-1.
11/6: Entrevista a Pau Duran al “El Galliner” de Ràdio Gràcia parlant de la CSE a Gràcia.



11/6: Programa d’una hora amb Mònica Cano sobre la CSE a la ràdio de l’Assemblea per la
Comunicació Social (ACS).
11/6: Notícia a Indymedia Barcelona amb títol “Oposició “legal” a la CSE i acció de protesta”
11/6: Article de CSE Sant Adrià a Desdelamina
12/6: Entrevista de dos minuts a Jordi Oriola als informatius de BTV.
12/6: Informació de la Consulta a Gavà a Ràdio Gavà
12/6: Informació de la Consulta a Gavà a TV-Gavà ((lo curiós de l’assumpte és que la ràdio i la
televisió de l’Ajuntament publicita la Consulta i, per altra banda, l’Ajuntament comunica al grup
promotor que la Consulta no es pot fer).
12/6: Menció de Jordi Oriola a les prohibicions de la Consulta al butlletí de RAC-1.
12/6: Menció de Jordi Oriola a les prohibicions de la Consulta al butlletí de COMRàdio.
12/6: Notícia sobre la CSE a Rebelion.org.
13/6: Pàgina sencera a El Punt Diari amb les localitzacions de les taules a tota Catalunya.
13/6: Explicació i imatges dels escaladors de Masnou i de la Consulta a Telecinco.
13/6: Seguiment de la Consulta als Informatius migdia de TV3.
13/6: Seguiment de la Consulta als Informatius de BTV.
13/6: Seguiment de la Consulta als Informatius de Catalunya Ràdio.
13/6: Seguiment de la Consulta als Informatius de RAC-1.
13/6: Seguiment de la Consulta als Informatius d’Ona Catalana.
13/6: Seguiment de la Consulta als Informatius de COMRàdio.
13/6: Seguiment al programa de la Rita Marzoa a Ona Catalana.
13/6: Seguiment de la Consulta als informatius de RNE.
13/6: Seguiment de la Consulta a Lleida a Televisió de Lleida.
13/6: Seguiment de la jornada de CSE a Kaos en la Red.
14/6: Notícia sobre la CSE a rebelion.org
14-21: Recull a El Triangle de les accions i jornada de la CSE.
14/6: Article a El País amb fotografia sobre la prohibició de la CSE.
14/6: Article a El Períodico sobre la prohibició de la CSE.
14/6: Article a El Punt Diari sobre la prohibició de la CSE.
14/6: Article a Metro amb fotografia sobre la prohibició de la CSE.
14/6: Article a 20 Minutos sobre la prohibició de la CSE.
14/6: Article sobre la CSE a Sabadell i la prohibició al Diari de Sabadell.
14/6: Article sobre la CSE a Lleida al Diari El Segre.
15/6: Articles de la CSE a la pàgina central de barcelona.indymedia.org
15/6: Entrevista a Jordi Oriola a Ona Catalana.
15/6: Article sobre la CSE al Diari de Sabadell.
16/6: Article sobre la repressió a la CSE a Contrainfos.
16/6: Entrevista a Jordi Oriola a Ràdio Estel.
16/6: Carta de Roger del Jesús a El Punt Diari.
17/6: Carta de Pau Duran a El Periódico.
17/6: Carta de Pau Duran a l’Avui.
17/6: Carta de Jordi Oriola al diari gratuït Metro.
17/6: Carta de Mònica Cano a 20 Minutos.
17/6: Carta de Pau Duran a 20 Minutos.
17/6: Carta de Pau Duran a El Punt Diari.
18/6: Carta de Jordi Oriola a El Punt Diari.
18/6: Carta de Pedro Palacios al diari de barri “Ciutat Nord”.
18/6: Carta de Pau Duran al diari de barri “Ciutat Nord”.
18/6: Carta de Jordi Oriola al diari de barri “Ciutat Nord”.
19/6: Carta de Alfredo Grafulla a El Punt Diari.
19/6: Carta de Marcel Duran a l’Avui.
19/6: Carta de Carlos Taibo a El País.
19/6: Entrevista a Jordi Oriola a Ona Catalana.
20/6: Article petit destacat a El Periodico dins d’un article sobre les manifestacions.
20/6: Entrevista de valoració de la jornada a Jordi Oriola a RAC-1.
20/6: Entrevista de valoració de la jornada a Jordi Oriola a Ona Catalana.
20/6: Entrevista de valoració de la jornada a Gemma Tarafa a la Cadena SER.
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20/6: Entrevista de valoració de la jornada a Jordi Oriola a la COMRàdio.
20/6: Seguiment de la Consulta a BTV.
21/6: Entrevista a Jordi Oriola a Ràdio Estel.
21/6: Petit article a El Punt Diari sobre la Consulta el 19 i 20J.
21/6: Petit article a El Periódico sobre la Consulta el 20J.
21/6: Carta de Roger del Jesús a l’Avui amb el títol “Consulta Social Europea”.
21/6: Article a la Vanguardia sobre voluntariat on s’esmenta la CSE com una campanya més.
21-28/6: Article de pàgina sencera sobre la prohibició Consulta el 13J a El Triangle.
21-28/6: Carta de Roger del Jesúsa El Triangle amb títol “Consulta social”.
21-28/6: Carta de Marcel Duran a El Triangle amb títol “El nou tarannà”.
21/6: Entrevista a Jordi Oriola a Ona Catalana.
21/6: Entrevista a Jordi Oriola a RAC-1.
21/6: Notícia sobre la roda de premsa de valoració de resultats a COMRàdio.
21/6: Notícia sobre la roda de premsa de valoració de resultats a Catalunya Informació.
21/6: Notícia sobre la roda de premsa de valoració de resultats a TVE.
21/6: Notícia sobre la roda de premsa de valoració de resultats a BTV.
22/6: Notícia de gran format a la secció catalana de El País valorant els resultats de la
Consulta.
22/6: Columneta a El Punt Diari valorant els resultats.
22/6: Petit article sobre els resultats de la CSE al diari gratuït Metro.

Continuació del procés

Amb els resultats de les preguntes de la Consulta Social 13.06.04 i les propostes que hauran
sorgit en el procés, continuarem treballant per una societat més justa i veritablement
democràtica. Volem presentar públicament els resultats de la Consulta, retornar als ciutadans i
ciutadanes la informació de les seves respostes i pressionar les administracions perquè acatin
la voluntat popular expressadaa les preguntes.

Els dies 25 i 26 de juny celebrem una trobada estatal de Consulta Social a Barcelona. En
aquesta assemblea, on participaran persones de grups promotors de la Consulta Social a tot
l’estat, avaluarem com ha anat el procés i les accions realitzades des de l’inici, ara fa uns dos
anys, i debatrem com continuar endavant per seguir avançant en la democràcia participativa, en
la creació i promoció d’espais de reflexió, debat i construcció d’alternatives. En aquest sentit
s’ha acordat ja realitzar una Jornada de reflexió, a nivell estatal, al principi de la tardor, per
aprofundir en la creació d’espais i mecanismes de participació democràtica. El 25 i 26 de juny
es decidirà la data i el lloc on es realitzarà aquesta Jornada.

Compots contactar ambnosaltres?

Jordi Oriola, 665 241 781, Iolanda Fresnillo, 678 296 979 i Gemma Tarafa, 677 492 513
www.consultaeuropea.org
cat@consultaeuropea.org


