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

Lloc: Plaça Catalunya, monument a Francesc Macià  

Dia i hora: Divendres 8 de juliol a les 19 hores. 

 

Punt de l’ordre del dia: 

- Explicació proposta projecte, organització i jornada inaugural 
- Debat sobre proposta de temàtiques. 
- Debat sobre metodologia. 

 

Explicació proposta projecte, organització i jornada inaugural. 

El projecte de la Universitat Indignada d’Estiu neix amb la voluntat de que sigui una iniciativa 
organitzativa conjunta de totes les assemblees de barris i vil·les de Barcelona que es porti a 
terme entre els propers dies 1 i 10 de setembre. L’objectiu principal de la universitat és 
generar espais de formació a l’abast del conjunt de les veïnes i veïns de Barcelona per a 
formar-se al voltant de les problemàtiques que ens afecten, generant així una important massa 
crítica, sobretot en vistes a les retallades i lluites futures.  

Aquest projecte només potser viable si totes les assemblees de barris i districtes es vinculen en 
major o menor grau en el procés de participació en el disseny i organització del mateix, tant 
per a definir les temàtiques, així com les metodologies per a desenvolupar-les i l’oferiment 
dels espais on poder portar a terme físicament la universitat.  

Amb vistes a poder avançar en l’organització es considera adient fer una proposta inicial de 
possibles eixos temàtics amplis, que podran ser desenvolupats més detingudament, així com 
un conjunt de metodologies que permetin establir un seguit de sessions-tipus. 

Respecte a la localització de la Universitat Indignada d’Estiu es considera que no es porti a 
terme en un espai físic tancat, sinó que es porti a terme  en les places i carrers dels barris i 
vil·les de Barcelona. Per aquest motiu es consideren diferents opcions que han de valorar les 
assemblees de barris i vil·les al respecte:  

- Opció 1. Organització simultània dels diferents eixos temàtics. Una o dos assemblees 
de barris organitzarien un eix temàtic i es desenvoluparien al llarg del 1 al  10 de 
setembre, amb tot un seguit de sessions. En aquest escenari ens trobaríem que la gent 
podria decidir a quin barri desplaçar-se en funció dels seus interessos, arribant a tenir 
entre 5 i 10 actes simultanis de la universitat.  
Aquesta opció ens pot fer pensar que s’estan diluint forces, però al contrari, aquesta 
organització permetria assolir més fàcilment la idea d’arribar a un nombre més ampli 
de població, ja que la voluntat de la Universitat no és arribar només al típic activista 
militant, sinó a un ampli ventall de persones que normalment no acudeixen a aquesta 
mena d’activitats i actes.  
L’elecció d’aquesta opció requereix d’una implicació activa de les assemblees de barris 
i vil·les tant en l’organització, coordinació i difusió pel seu barri, districte i vil·la per 
garantir la màxima assistència possible. 
Una variant es que les assemblees organitzin tots els  blocs temàtics, però coordinant-
se entre elles, per a que no coincideixin ni ponents, ni temes, ni en dies. Aquest variant 
requereix de molta coordinació i treball previ. 



 
 

- Opció 2. Organització per dies dels eixos temàtics. Una o vàries assemblees porten a 
terme el desenvolupament d’una temàtica al llarg d’un o dos dies, de tal forma que 
entre els dies 1 i 10 de setembre es treballen totes les temàtiques. Això faria de la 
Universitat Indignada d’Estiu una “universitat itinerant”, ja que uns dies es treballarien 
unes temàtiques a uns barris i altres dies altres temàtiques en altres barris.  
Possiblement aquesta proposta organitzativa permeti a les assemblees de vil·les i 
barris participar activament, ja que requereix menys esforç que no pas la primera 
opció, i genera focus d’interès diaris, mentre que la primera els focus d’interès es 
dispersen per tota la ciutat de forma permanent. 
 
Al respecte aquestes dues opcions es demana a les assemblees de vil·les i barris que 
parlin al respecte i es pronunciïn quina de les dues opcions consideren més adients. 
 

Respecte a la sessió inaugural, aquesta es programaria el dimecres dia 31 d’agost, a plaça 
Catalunya,  amb la següent proposta de programa: 

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

18:30 hores, xerrada “Més violent és el rescat de Grècia”. A càrrec d’un parell de ponents de 
reconegut prestigi.  

19:30 hores, combat poètic contra l’apatia. 

20:30 hores, concert de cantautors 

21:30 hores, concert (tenim el grup, però encara no ho fem públic). 

L’acte finalitzaria al volt de les 22:30 hores. La previsió inicial seria no demanar permís a 
l’Ajuntament de Barcelona, tot i que si notificar la realització de l’acte, el seu contingut, així 
com hora de finalització.  

 

Debat sobre proposta d’eixos temàtics. 

Es planteja la necessitat de definir una proposta de temàtiques o eixos temàtics, a partir dels 
quals anar definint temes més concrets, que podrien donar peu a l’organització de xerrades, 
debats, sessions de treball, seminaris, tallers, ponències i altre mena de dinàmiques que 
permetin treballar aquests temes. Per aquest motiu es fa aquesta proposta d’eixos temàtics 
per a que els valorin les assemblees de barris i vil·les: 

- Medi Ambient 
- Economia i sistemes financers 
- Educació 
- Societat i política 
- Cultura 
- Gènere 
- No violència 
- Desenvolupament, Ciència i Tecnològia 
- Sanitat 
- Models d’organització social 



- Mitjans de comunicació  
- Món laboral 
- Immigració 
- Habitatge 

També es proposen uns seminaris específics, que es podrien realitzar per totes les assemblees 
de barris i vil·les. Aquestes propostes són: 

- Moviment 15M (estratègies, coordinació,...) 
- Dinàmiques assembleàries, autoorganització, participació i Democràcia. 
- Noves tecnologies i guerrilla de la comunicació. 

 

Debat sobre metodologia. 

Es considera adient definir diferents metodologies que permetin organitzar sessions tipus 
diferenciades, a partir dels objectius que es plantegin prèviament per a cadascuna de les 
mateixes. Es consideren útils tant les ponències amb un rol definit pel ponent, com les sessions 
de treball, on s’avaluï els coneixements previs de les i els assistents, per a plantejar 
posteriorment els continguts a treballar, com tota mena de tallers, seminaris, taules rodones, 
així com la possibilitat d’organitzar fires temàtiques en el mateix lloc on s’estiguin portant a 
terme les activitats de la universitat. 

En funció de l’enfocament que hi vulguin donar a una activitat i els objectius a assolir, es 
plantejarà la metodologia adequada.  

Igualment es demana que es tingui en consideració la possibilitat de fer un recull de propostes 
de cada sessió de treball, amb vistes a poder redactar un manifest final de la Universitat 
Indignada d’Estiu. 

 

Es queda per a continuar treballant en aquests i altres aspectes organitzatius el proper dijous 
14 de juliol a les 19 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 d’Estiu”. 

 

 


