
Acta reunió preparació i organització de la Universitat Indignada 15M d’Estiu. 

Lloc: Plaça Catalunya, monument a Francesc Macià  

Dia i hora: Dijous 29 de juliol a les 18 hores. 

 

Punt de l’ordre del dia: 

- Assistència de membres d’assemblees de barris i vil·les. 
- Punt en que ens trobem i següents passos a donar en relació a l’organització del 

projecte. 
- Debat sobre difusió. 
- Debat sobre l’acte inaugural. 

 

Assistència de membres d’assemblees de barris i vil·les. 

Es comptabilitzen unes 30 persones assistents a la reunió d’alguns membres d’antigues 
comissions de Plaça Catalunya (Continguts, Medi Ambient, Convivència, feministes indignades, 
gent gran,...) i assemblees de barris i Vil·les: Les Corts, l’Hospitalet, Sant Martí, La Verneda, 
Sant Andreu, Nou Barris i Sants. 

Des de l’assemblea de Sant Andreu informen que han constituït un grup de treball per anar 
donant forma al projecte al seu barri i organitzar les xerrades. En la propera reunió informaran 
de quins són els temes que volen tractar. 

Des de l’assemblea de Sant Martí informen que les activitats que organitzaran aniran al voltant 
dels següents temes: Decreixement, canvi climàtic, banca ètica, economia i sistemes financers, 
sobirania alimentària, societat i política i nous model d’organització social. En les properes 
reunions aniran informant de quins dies i espais, així com amb quina metodologia organitzaran 
les activitats.  

Els membres de l’assemblea de Sants informen que han tractat aquest tema, hi ha persones 
que estan desenvolupant un projecte de Universitat Lliure al barri que es sumaran al grup de 
treball de l’assemblea del barri per a potenciar el projecte. Estan interessats en tractar temes 
d’urbanisme i habitatge, així com d’altres que indicaran a la propera reunió. 

Des de l’assemblea de l’Hospitalet tenen un grup de treball centrat en desenvolupar el 
projecte. Han definit quatre grans temes que son del seu interès: Sanitat, habitatge, laboral i 
política. Indiquen que començaran la universitat el diumenge 4 de setembre, organitzant ells 
un acte inaugural a l’Hospitalet. També s’estan plantejant la possibilitat de fer paral·lelament 
una exposició fotogràfica a algun centre cívic de l’Hospitalet per a generar expectatives i 
atraure públic a la universitat. 

Des de l’assemblea de Nou Barris s’informa que organitzaran un mínim de sis dies d’activitats, 
tot i que tenen pensades portar-les a terme en un centre cívic. Posen alguns exemples 
d’activitats: informació jurídica com actuar enfront de la policia?, curs introductori al ús de les 
xarxes socials (facebook, twitter, n-1,...), temàtiques lligades a la problemàtica de l’habitatge: 
com actuar en els casos de desnonaments i com actuar per a poder ocupar cases, també 
plantegen la realització d’un teatre del oprimit i uns tallers per a que els participants aprenguin 
a parlar en públic. Indiquen que la majoria de les activitats que realitzaran tenen els ponents ja 



contactats. Se’ls convida a que posin aquesta informació en el mapa de recursos que hi ha 
disponible a l’espai de la Universitat del n-1.     

Des de l’assemblea de Les Corts indiquen que no han pogut treballar molt en el projecte al 
llarg de la setmana, tot i que al llarg de la propera setmana li aniran donant forma i 
començaran a concretar algunes activitats. 

Una integrant del col·lectiu Feministes indignades indica que des del seu col·lectiu estan 
interessades en participar en el projecte, motiu pel qual revisaran el mapa de recursos amb 
vistes a aportar propostes de temes i ponents. Aquesta persona comenta la necessitat de que 
l’eix temàtic de “gènere”, passi a dir-se “gènere i feminismes”. En aquest sentit s’obra un breu 
debat al voltant, on es donen arguments de tota mena. Finalment la posició majoritària és 
mantenir el nom inicial de l’eix temàtic de “gèneres”, a la vegada que es planteja la necessitat 
de l’existència d’un tema específic dins d’aquest eix al voltant de les diverses concepcions del 
feminisme actualment.  

Des de la comissió de Gent Gran s’informa que fins el moment no han pogut col·laborar molt 
en l’organització de la universitat, ja que estaven organitzant el viatge a Madrid per la trobada 
de la setmana passada, tot i que a partir d’ara si que ho faran. 

Integrants de la comissió de medi ambient ens comenten que estan treballant en tancar 
ponents i proposar temes, que ho estan fent mitjançant el n-1 de la universitat. També 
comenten que han parlat amb un destacat membre de la cooperativa integral catalana (ED), 
per a que miri de que col·laborin en l’organització de la universitat. 

Des del col·lectiu Attac s’informa que posen a la disposició de la universitat ponents i proposen 
algunes temàtics d’activitats. Se’ls agraeix les seves aportacions i se’ls convida a que les posin 
en el mapa de recursos que s’està fent al n-1 de la universitat. 

 
Punt en que ens trobem i següents passos en relació a l’organització del projecte. 
 
Desprès de la ronda d’assemblees es constata que hi ha diversos ritmes en l’organització. Tot i 
això es veu que si es van tancar activitats per part de les assemblees, es podria començar a fer 
la difusió a partir de la setmana del 22 d’agost. 
 
Es constata que encara no hi ha assemblees que hagin dit res al respecte a la possibilitat 
d’organitzar la universitat al seu barri o vil·la. Per això es comenta la necessitat de posar-nos 
de nou en contacte amb aquestes assemblees, per a que es posicionin al respecte. L’opinió 
més extensa entre els assistents al respecte, és més que probable que les assemblees que 
encara no han indicat res al respecte es degui al fet que no estan reunint-se al llarg d’aquestes 
setmanes o que tot i que estan interessades en el projecte no han generat un petit nucli de 
persones per a desenvolupar-lo. 
 
Es considera adient recordar a les assemblees que el projecte no es desenvolupa per si mateix, 
sinó que ho fa per la implicació de la gent. Per aquest motiu es considera necessari generar un 
protocol de com organitzar les activitats en el marc de la universitat, ja que això facilitarà la 
feina de les persones que estan organitzant les activitats en el seu barri o vil·la, a la vegada que 
pot permetre que també s’organitzin algunes activitats on les assemblees no han treballat 
aquest tema, ja que podria existir la possibilitat de que s’organitzin des del grup de treball de 
la UI15ME.  
 



Es comenta la necessitat de continuar donant-li forma al mapa de recursos dels eixos temàtics 
i ponents, en el sentit de que aquest continuï obert a aportacions, tot i que el mateix ja es pot 
anar utilitzant per a concretar les activitats. En el mapa de recursos d’eixos temàtics s’ha posat 
uns espais amb els noms de les assemblees amb la finalitat que les activitats confirmades 
siguin posades en el mateix. 
 
També es considera necessari fer un mapa de recursos logístics, per a que la gent tingui 
constància de quin material disposem i que ens farà falta per a mirar de trobar-ho. 
 
 
Debat sobre difusió. 
 
En relació a aquest tema es considera important anar definint quina difusió es vol donar a la 
UI15ME.  S’apunten algunes propostes. 
 
Pel què fa la difusió gràfica es comenta la necessitat de dotar d’una imatge conjunta al 
projecte. Es considera que no es necessari tenir un logotip com a universitat, sinó una 
tipografia tipus i una imatge visual que identifiqui fàcilment el projecte. Pel què fa els cartells  
es farien de dos tipus. Un de caire general contindria totes les activitats que es faran a tots els 
barris i vil·les, i un segon cartell, aquest mut, que es posarà a disposició de les assemblees per a 
que anunciïn les activitats del seu barri o vil·la. També es farà el disseny d’octavetes, per 
repartir. En tot cas es considera que la majoria de les fotocòpies han d’anar a càrrec de les 
assemblees, ja que se’ls facilitaria el disseny i elles hauran de fer les còpies i la difusió en els 
seus respectius barris o vil·les.  
 
Es considera també la necessitat de fer un twitter, un facebook i un bloc de la universitat 
Indignada 15M d’Estiu, per a difondre el projecte per les xarxes. També es considera la 
possibilitat de fer un espot publicitari per a que ho passi la gent de “La tele.cat”, amb les quals 
es mirarà de que puguin donar alguna xerrada en directe. També es volen parlar amb 
membres dels projectes de les ràdios lliures per a que mirin de donar alguna sessió en directe 
o en facin difusió també. Igualment es considera adient enviar la informació de la universitat 
als mitjans de comunicació convencionals per a que es facin ressò, tot i que el més probable es 
que no ho facin. 
 
També la possibilitat de generar una plana web de l’estil “uni15m.tv”, amb la finalitat de que 
des de les assemblees es gravin les seves activitats i desprès passin les gravacions per a que es 
posin en aquell espai web i així la gent pugui veure-les, a la vegada que queden com a 
testimoni del projecte. 
 
Es queda que les persones interessades en desenvolupar les estratègies comunicatives vinguin 
a la propera reunió i es constituirà un grup de treball en aquest sentit. Es considera la 
possibilitat de cedir la comunicació a la gent de l’antiga comissió de comunicació de 
l’acampadabcn, però es decideix que aquesta es portarà des del grup de treball d’estratègies 
comunicatives, tot i que es mirarà de col·laborar amb les persones que porten la plana web de 
comunicació d’acampadabcn per a que mirin de donar-li publicitat en la plana web que 
gestionen. 
 
 
Debat sobre l’acte inaugural. 
 
En relació a l’organització de la sessió inaugural de la Universitat, que s’organitzaria el dia 31 
d’agost a Plaça Catalunya es comenten les problemàtiques generades al voltant d’haver pres la 



decisió de no demanar permís i no notificar la realització de l’acte a l’Ajuntament, per aquest 
motiu es considera la necessitat de modificar el programa previst que quedaria de la següent 
forma: 

18 hores, presentació del projecte per part del grup de treball i coordinació 

18:30 hores, xerrada “Més violent és el rescat de Grècia”. Una proposta de ponents seria: 
Vicenç Navarro, Miren Etxezarreta i Ada Colau.  

20:00 hores, combat poètic contra l’apatia. Participarien un nombre indeterminat de poetes i 
després s’incitaria a que els assistents fessin la seva aportació poètica contra l’apatia. 

L’acte finalitzaria al volt de les 22:00 hores.  

Només en cas que es pugui garantir un equip de so prou potent per aquell dia es faria un petit 
concert de cantautor. Aleshores es modificaria el programa i la hora de finalització. 

Es queda per a continuar treballant en aquests i altres aspectes organitzatius el proper 
DIVENDRES 5 D’AGOST A LES 18 HORES al monument de Francesc Macià de la Plaça 
Catalunya. Us convidem a que vingueu i participeu. 

S’informa que també està funcionant el grup de treball del n-1 de la Universitat Indignada 
d’Estiu. Només us heu de donar d’alta al n-1 i buscar la pàgina del grup de treball cooperatiu, 
amb el nom de “Universitat Indignada 15M d’Estiu”. Allà podreu accedir a totes les actes de 
les reunions anteriors, així com els mapes de recursos i altres materials d’interès.  

 

 


