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

Lloc: Plaça Catalunya, monument a Francesc Macià  

Dia i hora: Dijous 14 de juliol a les 19 hores. 

 

Punt de l’ordre del dia: 

- Assistència de membres d’assemblees de barris i vil·les. 
- Repàs de l’acta anterior. 
- Punt en que ens trobem en relació a l’organització del projecte. 
- Debat sobre continguts, metodologia i organització. 
- Propostes a traslladar a les assemblees a resoldre per a la propera reunió. 

 

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

Es comptabilitzen unes 40 persones assistents a la reunió d’alguns membres d’antigues 
comissions de Plaça Catalunya (Continguts, Cultura, Medi Ambient, Jurídica,...) i assemblees de 
barris i Vil·les: Gràcia, Les Corts, Can Baró-Guinardó, Horta, Carmel, l’Hospitalet, El Clot, Sant 
Martí, Besòs, Poble Nou, Casc Antic i Sant Antoni. 

Es pren el compromís de totes les persones presents per a que portin els temes de discussió a 
les respectives assemblees per a que es generi el debat necessari amb vistes a que aquestes es 
posicionin respecte a les decisions que s’hagin de prendre en relació a l’organització de la 
Universitat Indignada d’Estiu. En el cas que les assemblees encara no hagin participat en les 
reunions se’ls farà arribar les actes i en la mesura del possible s’anirà presencialment per a 
buscar que s’impliquin activament en el projecte, si així ho consideren adient. 

 
Repàs de l’acta anterior. 

Es repassa l’acta de la sessió anterior amb la voluntat de posar al dia a la majoria dels 
assistents, tot i que bona part ja havia tingut accés, ja sigui per haver-la rebut per e-mail o per 
haver-la llegit a l’espai de treball cooperatiu, el n-1 del projecte. 

 
Punt en que ens trobem en relació a l’organització del projecte. 
 
En relació als temes tractats en la sessió anterior es considera que és necessari que les 
assemblees es posicionin respecte a tot un seguit d’aspectes de caire organitzatiu, per a definir 
l’estructura de la Universitat, així com de caire metodològic.  
 
En aquest sentit només s’ha pronunciat l’assemblea de Les Corts, es penjarà al n-1 el 
posicionament d’aquesta assemblea respecte a l’estructura i metodologia que ells proposen 
que s’utilitzi per a desenvolupar el projecte.  
 
En vistes a la propera reunió es considera necessari que el major nombre d’assemblees es 
posicionin respecte a important aspectes per a fer que el projecte s’organitzi de forma 
transversal i coordinada, quedant el grup de treball com espai de suport, facilitació, 
confluència de totes les assemblees que participin, així com de les comissions que aportaran 
recursos en relació a les temàtiques que es pensin tractar. 



 
A partir de la propera reunió s’avançarà en l’organització efectiva de la Universitat, un cop es 
coneguin el posicionament de les assemblees. 
 
 
Debat sobre continguts, metodologia i organització. 
 
En relació a aquest tema es considera important esperar el posicionament de les assemblees 
en relació al model organitzatiu, les propostes s’indiquen en el següent punt.  
 
Tot i això tenim en consideració el temps en que estem es necessari anar efectuant un mapa 
de recursos amb la finalitat de tenir constància quins recursos tenim en relació a les 
temàtiques proposades. S’utilitzarà llistats de recursos que alguns col·lectius ens han fet 
arribar, aquest llistat serà completat amb les aportacions fetes des de les comissions de Plaça 
Catalunya, així com des de les assemblees de barris i vil·les. Aquesta informació serà de lliure 
accés a l’espai de treball cooperatiu, el n-1, el qual s’emplaça a totes les persones interessades 
a donar-se d’alta i començar a treballar en el mateix. 
 
En relació a la metodologia s’informa d’una proposta que es va plantejar a l’anterior reunió, 
per a que sigui tinguda en consideració per les assemblees de barris i vil·les, i facin les 
aportacions que considerin adients. Aquesta informació també es posarà a l’espai de treball 
cooperatiu, n-1, amb vistes a que sigui treballada i poder proposar a les assemblees de barris i 
vil·les, que ho considerin oportú, tot un seguit de sessions tipus que facilitin l’organització de la 
Universitat Indignada d’Estiu. 
 
 
Propostes a traslladar a les assemblees a resoldre per a la propera reunió. 
 
En relació a l’organització es demana a les assemblees de barris i vil·les que indiquin quin 
model organitzatiu es el que consideren més factible i assolible: 
 

- 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, amb la clara voluntat d’anar generant una important massa 
crítica entre les veïnes i veïns dels nostres barris i vil·les.  
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. 
 

- Opció 2. Les assemblees organitzen tots els  blocs temàtics, però de forma coordinada 
entre elles, amb la voluntat de que en la mesura del possible no coincideixin ni 
ponents, ni temes, ni en dies. En el cas que no fora possible evitar la coincidència de 
dies pel què fa els eixos temàtics a treballar la intenció seria que la tipologia de 
sessions fora diferent (per exemple mentre una assemblea aborda un tema amb una 
sessió tipus ponència, una altra assemblea que treballa el mateix dia un mateix eix 



temàtic ho faria amb una sessió tipus taller o amb qualsevol altre metodologia però no 
de caire ponència). 
Aquesta opció també generaria entre 5 i 10 focus d’interès per a tota la ciutat, i 
s’assoliria l’objectiu d’anar generant massa crítica, a la vegada que  requereix de molta 
coordinació i treball previ entre totes les assemblees de barris i vil·les. 
 
 

- Opció 3. 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 tres opcions es demana a les assemblees de vil·les i barris que 
parlin al respecte i es pronunciïn quina de les opcions consideren que poden assolir. 

 
En relació a la metodologia seria necessari que les assemblees llegeixin les propostes que hi ha 
en aquest sentit i que indiquin si les troben correctes, si modificarien i volen afegir alguna cosa. 
Les propostes metodològiques estan a disposició de totes les assemblees a l’espai de treball 
cooperatiu n-1 de la Universitat Indignada d’Estiu. 
 
En relació al nom del projecte es demana a les assemblees que consideren el manteniment de 
la denominació del projecte, que de forma provisional rep el nom de “Universitat Indignada 
d’Estiu” o si en cas contrari consideren adient canviar el nom per “Universitat d’Estiu 15M”. 
 
En relació al mapa de recursos es demana a les assemblees que revisin les llistes que estan a 
disposició al n-1 de la Universitat i que aportin aquells recursos que considerin necessaris. 
 
En relació a la sessió inaugural de la Universitat, que s’organitzaria el 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.  

Es demana a les assembles que debatin i aportin el seu posicionament respecte a la necessitat 
de demanar permís a l’Ajuntament de Barcelona, notificar la realització de l’acte, el seu 
contingut, així com hora de finalització, sense esperar resposta o si pel contrari s’opta per no 
demanar cap mena d’autorització o notificar cap cosa a l’Ajuntament de Barcelona.  



En aquest sentit es demana a les assemblees que tinguin en consideració alguns elements en el 
moment de debatre i tenir una posició en aquest sentit, com és el fet que les persones 
contactades per a que cedeixin l’equip de so mínimament necessari per a poder portar a terme 
l’acte demanen un mínim de garanties de caire que no tindrà conseqüències legals aquest fet. 
La persona de la comissió jurídica present informa de les possibilitats que hi ha, indicant que la 
més factible és la notificació a l’Ajuntament, el qual és molt probable que es doni per 
assabentat i no actuï. Tot i això indica el membre de jurídica que aquesta decisió l’han de 
prendre les assemblees de barris i vil·les, opinió que es secundada per la totalitat de les 
persones presents a la reunió. La persona de la comissió jurídica ens indica que si la decisió es 
presa per les assemblees ells faran les gestions pertinents i donaran la cobertura necessària al 
respecte, tot i que ens indica que aquesta decisió s’ha de prendre com a molt la setmana 
vinent per a tenir temps a que ho puguin gestionar. 

Finalment es demana a les assemblees que considerin no demanar cap mena d’autorització o 
notificar la realització de l’acte aportin propostes imaginatives pel què fa la cessió d’un equip 
de so. 

 

Es queda per a continuar treballant en aquests i altres aspectes organitzatius el proper 
divendres 22 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”. 

 

 


