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

Lloc: Plaça Catalunya, monument a Francesc Macià  

Dia i hora: Divendres 12 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.  
- Altres temes. 

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

Es comptabilitzen unes 30 persones assistents a la reunió d’alguns membres d’ assemblees de 
barris i Vil·les: L’Hospitalet, Nou Barris, Sant Andreu, Dreta de l’Eixample i el Raval. També 
venen membres d’antigues comissions de l’acampadabcn (audiovisuals, fotografia, gent 
gran,...). 

Des de l’assemblea de Nou Barris informen de les activitats que han programat. Tenen tots els 
ponents ja concretats, posaran la informació a la pàgina del n-1 de la UI15ME.  

Des de l’assemblea de L’Hospitalet informen que  faran activitats entre els dies 5  i 10 de 
setembre. De moment tenen tancades el 50% dels ponents i al llarg de la propera setmana 
concretaran la resta. 

Des de l’assemblea de Sant Andreu informen que tenen el programa realitzat i la majoria de les 
ponències concretades. Quan tinguin el programa definitiu el posaran al n-1 de la UI15ME. 
Realitzaran les activitats a la Plaça Orfila, començaran les activitats a les 18 o les 19 hores 
depenent del dia. 

Els membres de les assemblees de la Dreta de l’Eixample i el Raval és el primer cop que venen 
a les reunions i intentaran realitzar algunes activitats, motiu pel qual es fa una ronda per 
compartir experiències entre els membres de les assemblees que tenen molt avançat la 
realització dels programes, amb vistes que aquestes dues assemblees puguin organitzar 
activitats als seus territoris. 

També s’informa que alguns membres de l’assemblea de Gràcia s’han posat en contacte via e-
mail per indicar que estan intentant programar algunes activitats a la seva vil·la, tant bon punt 
tinguin la informació la faran arribar o vindran a la propera reunió. 

S’informa que l’assemblea de Guinardó-Can Baró han realitzat una proposta de programa i 
estan mirant de tancar els ponents de les activitats. 

A totes aquestes assemblees s’han de sumar les de Sant Martí i Les Corts, les qual encara que 
no estan presents a la reunió, ja han dissenyat els seus programes d’activitats, els quals poden 
ser consultats a la pàgina del n-1 de la UI15ME. 

Es torna a comentar la necessitat de que les assemblees en la mesura del possible organitzin 
algun dels seminaris que es van proposar (debat sobre el moviment 15M, dinàmiques 
assembleàries i guerrilla de la comunicació), així com la possibilitat d’aprofitar el dissabte dia 3 
o el diumenge dia 4 per mirar de fer un dia “gran”, planificant alguna activitat 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. 

Des de l’assemblea de L’Hospitalet s’informa de la seva iniciativa que han tingut en relació a la 
realització de la UI15ME a la seva ciutat, ja que aprofitaran l’ocasió per realitzar una exposició 
itinerant, essent l’eix temàtic en la que està centrada en la immigració, comparteixen la seva 
experiència amb vistes que altres assemblees puguin tenir iniciatives semblants. 

Es recorda a totes les assemblees que han de tenir tancat el seu programa d’activitats com a 
màxim el dia 22 d’agost. 
 
 
Informació sobre l’acte inaugural. 
 
S’informa que de moment s’està pendent de la confirmació de Vicenç Navarro per tancar els 
ponents. Pel què fa el combat poètic contra l’apatia s’han fet contactes amb en David Caño, 
que ha confirmat, i en Enric Casasses, així com la Blancallum Vidal, dels quals s’està a l’espera 
que donin resposta.  
 
 La possibilitat de fer una  “performance” abans o després del combat poètic es comenta que 
no es te cap proposta en ferm i per tant no es pot valorar la mateixa. En cas que les persones 
que van donar la idea facin aquesta proposta es valorarà a la propera reunió, en cas contrari 
no es farà.  
 
Pel què fa l’equip de so s’han fet contactes amb el sindicat IAC i aquests estan disposats a 
deixar l’equip de so. Seria necessari per anar a buscar l’equip un cotxe gran o una furgoneta. 
Es demana a les assemblees col·laboració per trobar un vehicle amb el que poder portar 
l’equip. 
 
També es demana a les assemblees que pensin quina hauria de ser la disposició de l’acte i 
altres aspectes organitzatius, així com la necessitat de tenir voluntaris aquell dia per donar 
un cop de ma en l’organització de l’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. 
 
Un membre de l’assemblea de Sant Andreu (F) presenta varies propostes d’imatge gràfica i es 
tria una que en breu es començarà a utilitzar. Aquesta mateixa persona treballarà la proposta 
de cartells i octavetes a presentar a la propera reunió.  
 
Els altres temes relacionats amb qüestions de difusió i comunicació es tractaran a la reunió del 
grup de treball d’estratègies comunicatives de la UI15ME que es va aprovar constituir, el qual 
està obert a la participació de totes les persones i el qual es recorda les assemblees haurien 
d’enviar com a mínim un membre per a integrar aquest grup de treball el qual estarà en 
funcionament entre els dies 15 d’agost i 18 de setembre. S’adjunta l’acta de la reunió d’aquest 
grup de treball.  
 



Uns membres de l’antiga comissió de Fotografia de l’acampadabcn s’ofereixen a fer fotografies 
de les activitats, demanen que se’ls faciliti el programa al seu e-mail de contacte i així es 
puguin coordinar.  
 
Uns membres de l’antiga comissió d’audiovisuals de l’acampadabcn s’ofereixen per fer el viral 
de la UI15ME, així com facilitar uns DVD amb vídeos dels dies que es va ocupar la plaça per a 
que les assemblees facin passis de vídeos a les seves vil·les i barris. També informen que estan 
planificant fer un passi obert els dies 7,8 i 9 d’octubre en alguns llocs de Barcelona, tot i que 
encara no tenen definits els espais.  
 
Finalment es decideix que la comunicació respecte els temes de la UI15ME amb els mitjans 
convencionals de comunicació i d’àmbit de barri i vil·les es gestionin des del grup de treball 
d’estratègies comunicatives de la UI15ME. En cas que es demani declaracions mitjans 
convencionals i genèrics aquestes es gestionaran des del grup de treball, si es demanen 
declaracions per part d’algun mitja d’àmbit més local es reenviarà el contacte per a que sigui 
des de les assemblees les que realitzin les declaracions, tot recordant que el patró de 
declaracions a fer per part de totes les assemblees que participen en el projecte de la UI15ME i 
el grup de treball aniran en el mateix sentit.  
 
Es recorda a les assemblees que han de començar 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. 
 
També s’acorda demanar a totes les assemblees que tinguin un grup de treball 
desenvolupant el projecte de la UI15ME al seu barri o vil·la que donin d’alta una adreça 
electrònica pròpia, com ja han fet algunes assemblees com és el cas de Sant Martí o Sant 
Andreu.  
 
Es facilita el nom del bloc de la UI15ME, així com el compte de Facebook i Twitter: 

Bloc: http://universitatindignada15m.wordpress.com 

Facebook: http://www.facebook.com/UniversitatIndignada15M 
 
Twitter: @UniIndignada15M (usuari) #UniIndignada (hastag) 
 
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. 
 
 
Altres temes 
 
Es comença a plantejar la necessitat de que les assemblees comencin a pensar en la 
continuïtat del projecte més enllà de l’edició d’estiu de la Universitat Indignada 15M amb 
vistes a anar generant un gran projecte de formació a cada barri que vagi generant massa 
crítica i poder crear una xarxa d’Ateneus.  Aquest aspecte s’anirà tractant en posteriors 
reunions, un cop l’edició d’estiu estigui ja completament organitzada. 
 
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.  
 
Es demana que les assemblees valorin la possibilitat de fer un acte conjunt de cloenda, que 
serveixi de valoració del projecte.  
 
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 19 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.  

 

 


