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

Lloc: Plaça Catalunya, monument a Francesc Macià  

Dia i hora: Dijous 22 de juliol a les 19 hores. 

 

Punt de l’ordre del dia: 

- Assistència de membres d’assemblees de barris i vil·les. 
- Posicionament de les assemblees de barris i vil·les respecte de les propostes 

traslladades la setmana passada.  
- Punt en que ens trobem i següents passos a donar en relació a l’organització del 

projecte. 

 

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

Es comptabilitzen unes 20 persones assistents a la reunió d’alguns membres d’antigues 
comissions de Plaça Catalunya (Continguts, Medi Ambient,...) i assemblees de barris i Vil·les: 
Les Corts, l’Hospitalet, Sant Martí, Sant Andreu, Poble Sec, Casc Antic i Sant Antoni. 

Les persones provinents de Les Corts indiquen que ja van exposar el seu posicionament al 
respecte la setmana passada, donant suport total al projecte (per veure més sobre el 
posicionament d’aquesta assemblea es pot consultar el document que han penjat al respecte 
al n-1 de la Universitat). 

Les membres de l’assemblea de l’Hospitalet indiquen que s’ha constituït un grup de treball per 
anar organitzant les activitats a la seva ciutat. 

Les persones provinents de Sant Martí indiquen que també han constituït un grup de treball 
per a organitzar les activitats, però com són poca gent no garanteixen que puguin fer una 
activitat cada dia al seu barri. Es comenta que se’ls pugui ajudar a organitzar els dies que des 
d’aquest grup de treball no es pugui dinamitzar. 

Les persones provinents de l’assemblea de Sant Andreu indica que tot i que tenien constància 
de l’organització de la Universitat, no han pogut parlar al respecte, cosa que faran a la propera 
reunió que presumiblement es farà la propera setmana. 

Les persones que venen de l’assemblea de Poble Sec indiquen que no s’ha parlat d’aquest 
tema i que l’assemblea no es tornarà a reunir al llarg del mes d’agost, motiu pel qual indiquen 
que es possible que no s’organitzi cap mena d’activitat de la Universitat en aquest barri. 

Les persones provinents de Casc Antic i Sant Antoni indica que no s’ha tractat aquest tema i 
que miraran de que es tracti en la propera reunió de l’assemblea. 

Es llegeix un e-mail enviat per la persona que ha intentat dinamitzar l’organització de la 
Universitat a la vil·la de Gràcia. Indica al respecte que ha tingut problemes per a presentar la 
proposta com un punt de l’ordre del dia, però que ho va exposar en el torn obert de paraules, 
indicant al respecte que tot i que hi va haver un consentiment generalitzat a l’organització de 
la Universitat en la seva vil·la no van sortir persones que estiguessin interessades en participar 
activament en la seva organització, ja que sembla que les discussions estan centrades en 
aspectes organitzatius. Aquesta persona que desisteix de portar aquest tema de nou a la 



propera assemblea i que no es veu amb energies per organitzar en solitari aquesta iniciativa. 
En cas contrari que no sorgeixin persones que s’encarreguin de dinamitzar les activitats a 
Gràcia no es realitzarà la universitat. 

Es llegeix també un e-mail enviat des de l’Assemblea de Cerdanyola del Vallès. Estan 
interessades en organitzar activitats de la Universitat en la seva població, motiu pel qual aniran 
treballant al respecte. 

Posteriorment a les intervencions de les persones vingudes de les assemblees, intervenen 
algunes persones que provenen d’algunes de les antigues comissions existents  a l’Acampada 
de Plaça Catalunya. Es comenta que han parlat al respecte del mapa de recursos per mirar de 
completar el mateix. 
 
Posteriorment hi parlen algunes persones que han assistit de diversos col·lectius que volen 
col·laborar en organitzar la universitat. Intervenen membres del col·lectiu Nova i de la 
Universitat Lliure La Rimaia. Els primers estan col·laborant molt activament en l’organització de 
la universitat, mentre que els segons volen ajudar en que el projecte de la Universitat 
Indignada d’Estiu esdevingui un projecte de llarga durada, per anar generant focus de formació 
de llarg abast i recorregut, motiu pel qual demanen que es valori la possibilitat de que els dos 
projectes convergeixin en un punt en comú o si més no puguin ser complementaris. En aquest 
respecte es comenta que un dels objectius del projecte de la UIE es anar generant un mapa de 
recursos formatius, per posar-los a l’abast de les assemblees de barris i vil·les, i en la mesura 
del possible que aquestes assemblees es creguin el projecte anar poder articulant aquesta 
formació de llarg abast. 
  
 
Posicionament de les assemblees de barris i vil·les respecte de les propostes traslladades la 
setmana passada.  
 
En relació als temes traslladats a les assemblees per a que indiquessin el seu posicionament es 
comenta que en la seva majoria no ha estat possible prendre cap decisió en aquest sentit, tot i 
que algunes assemblees tenen un posicionament al respecte. 
 
Pel què fa el model organitzatiu es decideix que l’opció que es desenvoluparà entre les tres 
opcions que es van plantejar, serà la següent opció: 
 

- 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 generarà entre 5 i 10 focus d’interès per a tota la ciutat, amb 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. 

 
Pel què fa el nom de la universitat, s’arriba a l’acord que a partir d’ara rebi la denominació de 
“Universitat Indignada 15M d’Estiu”. 
 



Pel què fa el dia d’inauguració es decideix no demanar permisos, ni notificar la realització de 
l’acte a Plaça Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona. Es comenta que s’intentarà la cessió d’un 
equip de so per la realització de l’acte, i segons les infraestructures que s’aconsegueixin 
s’adaptarà l’acte. En tot cas es mantenen la xerrada de presentació, la xerrada “El més violent 
és el rescat de Grècia” i “el combat poètic contra l’apatia”.  Pel què fa els concerts del 
cantautors i d¡un grup musical es valorarà posteriorment segons la disponibilitat d’un equip de 
so adequat. 
 
 
Punt en que ens trobem i següents passos en relació a l’organització del projecte. 
 
Es comenta que tenim poc temps per endavant per acabar d’organitzar la UI15ME, per aquest 
motiu es pren la necessitat d’emplaçar a les assemblees que indiquin quins temes volen 
desenvolupar, quins dies i espais als seus barris i vil·les. Per fer-ho han de consultar el mapa de 
recursos que s’està realitzant i esta disponible al n-1 de la universitat, així com les opcions 
metodològiques que també estan disponibles en el mateix espai de treball col·lectiu. 
 
S’emplaça a les assemblees a que vagin decidint els temes que tractaran de cada eix temàtic i 
quina metodologia empraran per portar a terme cada sessió, així com quines necessitats 
logístiques tenen. Tota aquesta informació s’haurà de posar en un document que estarà 
disponible en el n-1 de la UI15ME.  
 
També es considera necessari fer un mapa de recursos logístics per part de totes les 
assemblees i col·lectius que estan col·laborant en l’organització de la universitat. 
 
S’emplaça a les assemblees, a les antigues comissions de l’acampadabcn i als col·lectius que 
estan col·laborant en l’organització que repassin els mapes de recursos d’activitats, per aportar 
ponent i subtemes als eixos temàtics, així com que repassin el mapa de recursos logítics per 
veure en que poden col·laborar. 
 
En el cas de les assemblees que encara no s’han posicionat es buscarà de posar-se en contacte 
amb aquestes des del grup de treball per emplaçar-los que organitzin les activitats als seus 
barris o mirar d’ajudar-los a que ho facin. 
 
El calendari definitiu amb totes les activitats s’espera que estigui al llarg de les dues primeres 
setmanes d’agost amb la intenció de poder fer difusió pels barris i vil·les. 
 

Es queda per a continuar treballant en aquests i altres aspectes organitzatius el proper 
DIVENDRES 29 DE JULIOL 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”. 

 

 


