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

Lloc: Plaça Catalunya, monument a Francesc Macià  

Dia i hora: Divendres 19 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. 
- Acte inaugural. 
- Grup d’estratègies comunicatives.  
- Tema Google Calendar. 

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’ assemblees de 
barris i Vil·les: L’Hospitalet, Nou Barris, Sant Andreu, El Clot i Sants. També venen membres 
d’antigues comissions de l’acampadabcn (audiovisuals, gent gran,...). 

Des de l’assemblea de Nou Barris informen que ja tenen enllestit l’acte de cloenda, posaran la 
informació a la pàgina del n-1 de la UI15ME.  

Des de l’assemblea de L’Hospitalet informen que estan tancant les ultimes activitat, tancaran 
el mes aviat el programa. 

Des de l’assemblea de Sant Andreu informen que tenen el programa realitzat, així com que el 
dia 2 de setembre han decidit no fer cap acte ja que hi ha una manifestació en defensa de la 
sanitat pública, a la que aniran en bloc, posaran la convocatòria al cartell. 

Des de l’assemblea de El Clot informen que faran activitats entre els dies 5 i 9 de setembre, 
tenen tancat tot el programa, posaran la informació a la pàgina del n-1 de la UI15ME. Faran les 
activitats a la Plaça del Mercat essent les hores de començament entre les 19 i les 19:30, en 
cas de que no puguin fer les activitats a l’aire lliure és possible que ho facin a l’Ateneu. Informa 
que tenen necessitat d’una càmera per poder gravar les activitat. 

Una persona que ha participat en l’assemblea de Sants, indica que actualment l’assemblea es 
troba de “vacances” i que desconeix per quin motiu no han programat activitats, tot i que 
inicialment ho tenien previst. Intentarà dinamitzar quelcom al llarg de la setmana vinent, tot i 
que ho veu difícil que al barri de Sants s’organitzi l’edició d’estiu de la UI15M. 

Des de l’assemblea de Guinardó-Can Baró s’informa que tenen tancat el programa i que faran 
les activitats a la Plaça del Nen de la Rutlla començant les activitats a les 19:30 hores. Posaran 
la informació al n-1 de la UI15ME. 

S’informa que no ha pogut venir cap persona de l’assemblea de Gràcia, tot i que en breu 
tancaran el seu programa d’activitats. Posaran la informació al n-1.  Igualment s’informa que 
l’assemblea del Carmel també te la intenció de programar algunes activitats de la UI15ME al 
seu barri. 

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 recorda a totes les assemblees que han de tenir tancat el seu programa d’activitats com a 
màxim el dia 22 d’agost. 
 
Es comenta que al llarg de la setmana del 22 d’agost, un cop les assemblees hagin tancat els 
seus programes, es farà arribar els cartells (un general i un específic per cada assemblea) així 
com el programa per a que facin difusió. Les còpies dels cartells i les octavetes aniran a càrrec 
de cada assemblea 
 
Des de la comissió d’audiovisual s’informa de la primera proposta de viral. Es comenta que 
està incomplet, però que es una bona feina. Tot i això es considera important treure les cares 
“visibles” que apareixen al final del vídeo, per evitar que es vinculi el projecte a cap 
organització o ideologia. També es posarà la careta i les adreces tant del bloc, com del 
Facebook, com del Twitter.  
 
 
Acte inaugural. 
 
S’informa que al llarg d’aquestes setmanes s’ha tancat el programa de l’acte inaugural, 
quedant configurat així: 
 
18:00 Presentació del projecte de l’edició d’estiu de la Universitat Indignada 15M 
 
18:15 Xerrada “El més violent és el rescat de Grècia” amb: 
 

- Vicenç Navarro (catedràtic d’Economia Aplicada de la UB, catedràtic de Ciències 
Polítiques i Socials de la UPF i professor de Polítiques públiques a la Universitat Johns 
Hopkins). 

- Miren Etxezarreta (catedràtica d’Economia Aplicada de la UAB, membre del Seminari 
d’Economia Crítica Taifa). 

- Ada Colau (membre de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca). 
 
20:00 Combat poètic contra l’apatia amb:  
 

- Enric Casasses 
- Blancallum Vidal 
- David Caño 
- Gerard Horta 
- Francesc Gelonch 

 
Aspectes tècnics per a la realització de l’acte: 
 
Tenim equip de so que deixarà el sindcat de la IAC, es necessita el dia 31 per la tarda un cotxe 
gran una furgoneta  per anar a buscar l’equip. Es demana a les assemblees que mirin si 
poden aconseguir aquest vehicle. Aquest aspecte és molt important! 
 
També es necessita llogar o aconseguir que ens deixin un generador d’electricitat per poder 
fer anar l’equip de so (d’uns 3000 w). En J (Nou Barris) farà gestions per llogar-lo, si alguna 
assemblea coneix la possibilitat d’aconseguir-ho gratuïtament que ho faci saber.  
 
De cara a l’acte inaugural es demana a cadascuna de les assemblees que participaran en el 
projecte de la UI15ME que portin entre 70-80 octavetes per a repartir-les entre les assistents 
a l’acte, igualment es demana que portin alguns cartells generals.  



Es comenta la necessitat de fer una pancarta, quedant responsables d’aquesta qüestió 
l’assemblea de l’Hospitalet. 
 
També es demana la necessitat de disposar de dos carpes, una pels ponents i l’altre per 
muntar una petita parada informativa de la UI15ME, necessitant per aquest sentit un parell de 
taules. Per les carpes es possible que l’assemblea de Nou Barris i El Clot aportin alguna, tot i 
que es demana la col·laboració de les altres assemblees. També es demana que les assemblees 
gestionin la cessió d’un parell de taules.  
 
Es necessitaran un grup de persones que el dia 31 d’agost es dediquin al trasllat, muntatge i 
desmuntatge de l’equip de so i la mínima infraestructura per fer l’acte inaugural. Es demanen 
voluntàries entre els membres de les assemblees que participen en el projecte.  
 
També es necessiten voluntàries pels torns de 30 minuts per a la parada informativa de la 
UI15ME que es muntarà el dia de l’acte inaugural. Es demana col·laboració a totes les 
assemblees, que participen en el projecte. 
 
Pel què fa la presentació de l’acte i el projecte es comenta que aquesta anirà a càrrec de S 
(L’Hospitalet) i H (Formació acampadabcn). La presentació dels ponents i la moderació anirà a 
càrrec de N (Sants) i C (Sant Andreu). Aquestes dues persones també presentaran el combat 
poètic contra l’apatia i tancaran l’acte.  
 
Es demana també a les assemblees que participen en el projecte que el dia de la inauguració 
portin algunes ampolles d’aigua grans (6-12) per a repartir entre els presents, ja que es 
possible que faci bastant calor.   
 
 
Grup d’estratègies comunicatives. 
 
Es comenta que el bloc (http://universitatindignada15m.wordpress.com) està en 
funcionament i s’estan fent proves. També es comenta que es donarà d’alta un canal al 
Youtube per anar posant-hi videos. Igualment es comenta el funcionament del Facebook 
(http://www.facebook.com/UniversitatIndignada15M) i el Twitter (@UniIndignada15M), es 
demana a la gent d’afinitat al projecte de la UI15ME que vagin utilitzant el hastag  
#UniIndignada en les seves piulades. 
 
Es fa una breu recopilació dels mitjans de comunicació socials que existeixen, a la vegada que 
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. 
 
Es considera important que les assemblees valorin la necessitat de comunicar o no amb els 
mitjans de comunicació convencionals i generalistes. S’obre un debat al voltant de les 
inconveniències i aspectes favorables de treballar amb aquests mitjans de comunicació, però 
es considera que aquest debat s’ha de produir en les assemblees i no pertoca al grup de treball 
de la UI15ME prendre una decisió al respecte. 
 
 
Tema Google Calendar  
 
Es necessari que cada assemblea que participa en el projecte de la UI15ME faci el següent: 



 
1. Registrar una compte Google del seu grup de treball UI15ME. 
2. Emplenar les seves activitats en el Google calendar del compte anterior. Agafeu un color 
d'instintiu. Posteriorment ja es corregiran perquè cada barri tingui un diferenciat. La intenció 
es que cada xerrada estigui ben explicada ja que servirà com a eina de difusió en els mateixos 
cartells i octavetes. 
 
3. IMPORTANT:  Posar el lloc on es portarà a terme les activitats. El format ha de ser el 
següent: <barri> - <lloc/adreça> 
 
Exemple: Sant Andreu - Plaça Orfila *Posteriorment anar a “Mis calendarios”, l'únic que hi hagi 
de color, tasques no. Donar-li a la fletxa cap a baix i després opció “Compartir calendario”+. 
 
4. Marcar el seu calendari com públic. 
 
5. Compartir el calendari amb activitats.ui15m.estiu@gmail.com amb configuració de 
“permisos” "Realizar cambios y administrar el uso compartido" 
[añadir persona y guardar]. 
 
Si alguna assemblea necessita ajuda, pot comptar amb el P (Sant Andreu). Aquesta persona 
s'encarrega de l'administrador dels calendaris, us pot passar el codi perquè l’inseriu a la pàgina 
de la vostra assemblea. 
 
Degut a que el dissenyador del cartell general necessita ràpidament els programes, s'ha de 
tenir preparada pel més aviat possible. En cas que com a barri no pugueu respondre heu de 
presentar les vostres activitats a l'administrador dels calendaris, o ell les buscarà al n-
1/correus/preprograma. 
 
Adreceu els vostres dubtes a activitats.ui15m.estiu@gmail.com 

 

Properes reunions: 

DIJOUS 25 d’Agost a les 18 hores, Grup de Treball d’Estratègies Comunicatives de la UI15ME. 
Lloc de trobada: monument de Francesc Macià Plaça Catalunya. La reunió es realitzarà 
posteriorment en algun lloc amb connexió wi-fi, per anar treballant. Les assistents es demana 
que portin el seu portàtil per anar treballant. 

Es queda per a continuar treballant en aquests i altres aspectes organitzatius el proper 
DIVENDRES 26 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.  
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