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

Lloc: Plaça Catalunya, monument a Francesc Macià  

Dia i hora: Dijous 5 d’agost a les 18 hores. 

 

Punt de l’ordre del dia: 

- Assistència de membres d’assemblees de barris i vil·les i punt en que ens trobem. 
- Debat sobre l’acte inaugural. 
- Debat sobre difusió.  
- Debat sobre estratègies comunicatives. 
- Debat sobre el funcionament de les activitats. 

 

Assistència de membres d’assemblees de barris i vil·les i punt en que ens trobem. 

Es comptabilitzen unes 20 persones assistents a la reunió d’alguns membres d’antigues 
comissions de Plaça Catalunya (Continguts, Medi Ambient, Convivència, gent gran, 
comunicació...) i assemblees de barris i Vil·les: Les Corts, l’Hospitalet, Sant Martí, Nou Barris i 
Guinardó-Can Baró. 

Des de l’assemblea de Nou Barris informen que han constituït un grup de treball i han decidit 
els eixos temàtics que tractaran al llarg dels dies que duri la universitat: Drets i llibertats 
(centrat en lluita antirepressiva, autodefensa legal, sms segurs, resolució de conflictes des del 
unt de vista de la matrística, entre d’altres), Sanitat pública (tancament de CAP’s, i el paper de 
la dona migrant en relació al sistema sanitari), Habitatge (centrat en la lluita contra els 
desnonaments, així com formació per plantejar ocupacions d’habitatges buits), economia 
(plantejat des del punt de vista del medi ambient). També volen fer un taller d’assemblearisme 
i dinàmiques assembleàries. Quan tinguin tancat les activitats i les ponències concretades ho 
penjaran a la pàgina del n-1 de la UI15ME. El lloc on faran les activitats serà a la plaça Angel 
Pestaña i al Parc de la Guineueta, igualment faran algunes activitats al Casal de la Prosperitat. 
Les activitats començaran a les 19 hores i volen que durin fins a les 22 hores.  

Des de l’assemblea de Les Corts informen que el grup de treball ha tancat els temes, els 
posaran a la pàgina del n-1 de la universitat. Els actes els faran a la plaça de La Concòrdia i 
començaran a les 20:30 hores. El dilluns 5 de setembre no han plantejat cap activitat ja que 
faran assemblea del barri. 

Des de l’assemblea de Sant Martí informen que el grup de treball ha treballat la proposta 
d’activitats. La tenen tancada i el dimarts ho porten a l’assemblea per a que sigui aprovada. 
Han posat la seva proposta a la plana del n-1 de la universitat. Faran les activitats a la plaça del 
Ram de l’Aigua i començaran, depenent del dia a les 19 o les 20 hores.  

Des de l’assemblea de l’Hospitalet informen que el seu grup de treball ha treballat la proposta i 
estan començant a contactar amb els ponents per anar tancat les activitats. Indiquen que 
faran les activitats al barri de Bellvitge, començant les activitat a les 19 hores i durant fins a les 
22 hores. També informen que faran una exposició itinerant per alguns els barris de 
l’Hospitalet per explicar el projecte de la UI15ME i la seva vinculació al moviment del 15M.  
Aniran informant de totes aquestes coses a la pàgina de la universitat al n-1. 



Des de l’assemblea de Guinardó-Can Baró informen que han fet un grup de treball i que a la 
propera assemblea decidiran quins eixos temàtics estan interessats en tractar, per començar a 
definir les activitats i tancar ponents. Quan tinguin alguna proposta en ferm ho posaran a la 
pàgina del n-1 de la universitat. 

Es comenta que s’ha posat a la pàgina del n-1 de la UI15ME un protocol de com actuar per a 
organitzar les activitats. Es demana a les assemblees que el mirin i que diguin la seva, ja sigui 
validant el que en el mateix es recull o proposant les modificacions que considerin adients. 

També es comenta la necessitat de que les assemblees facin, com a mínim, un dels tres 
seminaris proposats (debat sobre el moviment 15M, dinàmiques assembleàries i guerrilla de la 
comunicació), tal i com ja es va aprovar en el seu moment. 

Igualment es considera que les assemblees haurien d’aprofitar el dissabte dia 3 o el diumenge 
dia 4 per mirar de fer un dia “gran”. Pel mati planificar alguna activitats o taller, així com 
activitats infantils per a la canalla, fer un dinar amb els veïns i veïnes, i per la tarda una altra 
xerrada, així com una assemblea “informal”, encara que servís només per explicar que és el 
que s’ha estat fent des de que es va constituir l’assemblea. Igualment es considera important 
aprofitar totes les activitats que es facin de la UI15ME als barris i vil·les per a donar a conèixer 
les assemblees i properes mobilitzacions, com la del 15 d’octubre. 
 
 
Debat sobre l’acte inaugural. 
 
S’informa que de moment estan confirmades les ponències de Miren Etxezarreta, que parlarà 
dels impactes que tenen en les economies familiars les decisions preses per uns governs que 
estan doblegats als mercats. També s’ha confirmat la presència d’Ada Colau, per a parlar de 
casos pràctics de la crisis, més concretament de com afecten a les famílies, tot mostrant els 
casos dels impagaments d’hipoteques i els desnonaments que això provoca. Falta per 
confirmar la ponència de Vicenç Navarro amb el qual s’estan fent gestions per a que vingui a 
parlar de les polítiques econòmiques que estan portant a terme els governs respecte al deute i 
l’evolució dels mercats. 
 
Igualment algunes persones indiquen que hi hauria la possibilitat de fer una “performance” 
abans o després del combat poètic. S’indica a les persones que proposen això que presentin 
una proposta en ferm, per a poder visualitzar en que constaria aquest acte. 
 
 
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 planteja de nou la possibilitat de que hi hagi un logotip com a universitat, però no 
es necessari tenir un logotip propi, sinó una tipografia tipus i una imatge visual que identifiqui 
fàcilment el projecte, en tot cas el logotip a utilitzar seria el que s’ha anat fent ús com 
acampadabcn i que ara ja es del moviment 15M de Barcelona.  
 
Pel què fa els cartells, tal i com es va acordar a l’anterior reunió 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. Una persona de l’antiga comissió de comunicació, (E), s’ofereix 
com a voluntari per a treballar en això. Indica que en una setmana, dues màxim tindrà una 
proposta. També presentarà una proposta d’octaveta, aprofitant el disseny dels cartells. 
 
La majoria de les fotocòpies dels cartells i octavetes hauran 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. 
 
Per poder fer la difusió amb un mínim de temps es considera necessari que les assemblees 
tinguin tancades les seves activitats com a màxim el proper dilluns 22 d’agost. 
 
 
Debat sobre estratègies comunicatives. 
 
Es considera que per gestionar de forma més eficient la comunicació de la UI15ME es 
constituirà un grup de treball sobre estratègies comunicatives. Aquest grup començarà a 
treballar a partir de la setmana del 15 d’agost i el dia 18 de setembre es dissoldrà. Aquest grup 
de treball haurà d’estar format per com a mínim una persona de cada assemblea que estigui 
integrada en el projecte de la universitat, així com les persones que estiguin interessades en 
treballar en aquest tema. Aquest grup tindrà la funció de: 
 

- Realitzar el espot de la UI15ME, que es mirarà de passar per les xarxes. 
- Dissenyar, gestionar i administrar el bloc/pàgina web de la UI15ME 
- Gestionar i administrar els comptes de la UI15ME de twitter i facebook, així com 

qualsevol altre xarxa social que es consideri adient. 
- Demanar a l’antiga comissió de comunicació de l’acampadabcn que ens facilitin els 

contactes amb tots els mitjans de comunicació per començar a treballar. 
- Establir els contactes amb tots els mitjans de comunicació convencionals i socials per a 

donar a conèixer el projecte de la UI15ME.  
- Dissenyar, gestionar i administrar el bloc/pàgina web de la televisió de la UI15ME on es 

posin tots els vídeos de les activitats que siguin gravats per les assemblees i enviats per 
a que siguin publicats. 

 
S’acorda que aquest grup de treball no es constituirà en una assemblea autònoma per decidir 
qui, que i com comunicar, sinó que és limitarà a portar a terme les funcions que siguin 
encomanades perles assemblees i consensuades en el grup de treball de la UI15ME que es 
reuneix com a mínim un cop a la setmana. 
 
Les assemblees han de decidir si volen que es centralitzi la interlocució amb els mitjans de 
comunicació, tant els del seu barri o vil·la com els convencionals, per part del grup de treball 
d’estratègies comunicatives de la UI15ME o si pel contrari cada assemblea estableix la seva 
interlocució amb els mitjans més de l’abast del seu barri, mentre la interlocució amb els 
mitjans de comunicació convencionals es gestionada de forma central des del grup de treball 
d’estratègies comunicatives de la UI15ME. La primera reunió d’aquest grup de treball es 
realitzarà al llarg de la setmana del 15 d’agost, havent de dir les assemblees a quines persones 
proposen per integrar aquest grup. 
 
Igualment s’acorda que les assemblees comencin a fer un inventari de quins mitjans de 
comunicació de la seva vil·la o barri existeixen i amb els quals s’hauria de contactar per fer 
difusió de la UI15ME. Per aquest motiu es farà un quadrant que es posarà al n-1 de la UI15ME 
per a que sigui treballat per les assemblees. 
 



Debat sobre el funcionament de les activitats. 
 
En relació al funcionament de les activitats de la UI15ME es considera necessari anar realitzant 
el mapa de recursos logístics, per saber quins materials disposa cada assemblea i quins fan 
falta. Igualment es considera necessari que els col·lectius que han ofert la seva col·laboració en 
el projecte indiquin també en aquest mapa de recursos amb quines infraestructures podrien 
col·laborar.  
 
Pel què fa el finançament de la UI15ME es demana a les assemblees que pensin com es pot 
autofinançar el projecte, ja sigui mitjançant donacions o altres iniciatives.  
 
També es considera important anar fent un repositori de tots els materials que puguin ser 
facilitats pels ponents o es vagin treballant en les diferents activitats. 

Es queda per a continuar treballant en aquests i altres aspectes organitzatius el proper 
DIVENDRES 12 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.  

 

 


