
Proposta de continuïtat del projecte de la Universitat Indignada 15M. 

El projecte de la Universitat Indignada 15M (UI15M) s’ha estat desenvolupant en la seva edició 

d’estiu entre els dies 1 i 10 de setembre. Una vegada s’ha acabat aquesta edició és necessari 

fer valoració com definir entre totes les assemblees de viles, barris i pobles de l’àrea de 

Barcelona, tant en les que han participat en l’edició d’estiu com les que no, respecte la 

continuïtat del projecte, així com el seu format. Aquest document recull un conjunt de 

consideracions per a facilitar el debat en les assemblees i entre totes poder prendre una 

decisió de consens. 

El primer aspecte respecte al qual s’ha de prendre alguna decisió està relacionat amb la 

periodicitat. Prendre una decisió en aquest sentit permetrà definir l’abast del projecte. Així en 

aquest punt es planteja d’entrada la necessitat que les assemblees es posicionin al respecte 

entre dues opcions: 

- Opció A. La UI15M mantindria el format d’edició i s’organitzaria en quatre edicions 

(Estiu, Tardor, Hivern i Primavera), les quals tindrien cadascuna d’elles una durada de 

dues setmanes, en les quals es concentrarien una àmplia oferta d’activitats per fer en 

els barris i pobles de l’àrea de Barcelona. 

- Opció B. La UI15M donaria un pas més enllà i passaria del format d’edició a estar 

present al llarg de tot l’any amb tot un conjunt d’activitats formatives que s’anirien 

fent principalment els caps de setmana tots els mesos (amb períodes en els quals per 

la seva excepcionalitat com el mes d’agost, Setmana Santa o Nadal la UI15M aturaria 

les seves activitats), tot i que algunes activitats pel seu format també es podrien 

organitzar per la tarda entre setmana. En aquesta opció les assemblees que 

participarien en l’organització de la UI15M s’haurien de coordinar entre elles per mirar 

de fer un cicle d’activitats un cop al mes o com a mínim cada dos mesos (un cap de 

setmana), garantint així una àmplia oferta d’activitats. Aquesta opció al ser una 

proposta de continuïtat permanent permetria a la UI15M aprofundir en un dels seus 

principals objectius “formar per transformar”. 

Les assemblees de viles, barris i pobles haurien de prendre un posicionament al respecte de 

quines de les dues opcions prefereixen, així com els arguments en aquest sentit. Es important 

que les assemblees plantegin la possibilitat de crear grups de treball per poder organitzar la 

UI15M al seu barri, vila, districte o poble. 

Es demana a les assemblees que portin els seus posicionaments en les properes reunions  del 

grup de treball de la UI15M que es realitzarà el proper divendres 7 d’Octubre a les 18 hores 

al monument de Francesc Macià de Plaça Catalunya (en cas que plogui la reunió es farà a la 

Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, C/Montalegre, 6). La decisió 

respecte a la continuïtat s’anirà prenent al llarg de les dues/tres setmanes properes en les 

reunions que es convocaran. 

En el cas que alguna assemblea no pugui estar present a les reunions es prega que facin 

arribar els seus posicionaments a la següent adreça electrònica: 

universitatindignada.15m@gmail.com 


