
Acta reunió grup de treball d’estratègies comunicatives de la Universitat Indignada 15M 
d’Estiu. 

Lloc: Plaça Catalunya, monument a Francesc Macià  

Dia i hora: Divendres 12 d’agost a les 20 hores. 

 

Punt de l’ordre del dia: 

- Pluja d’idees per a la realització del guió del viral de la UI15ME. 
- Responsabilitats a portar a terme. 

Pluja d’idees per a la realització del guió viral de la UI15ME. 

Es comptabilitzen unes 15 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,...). 

Es fa una pluja d’idees entre tots els presents per a poder realitzar el guió del viral de la 
UI15ME. Es recullen aquestes idees: 

- Possibilitat de posar imatges de xerrades a Plaça Catalunya i altres assemblees, posar 
un seguit de frases que transmetin idees en l’àmbit del coneixement i la necessitat de 
formar-se, atacar el concepte de la universitat com quelcom allunyat del conjunt de la 
societat i de caire elitista, transmetre la idea d’aprendre a aprendre, incitar les ganes a 
aprendre com una eina alliberadora, incitar a que la gent vulgui saber i conèixer, frase: 
“al carrer no només reivindiquem i protestem, també ens formem”. 

Amb aquestes idees es farà una proposta de guió de viral que es posarà al n-1 de la UI15ME i 
es discutirà a la propera reunió de treball de la UI15ME del divendres 19 d’agost.  

 

Responsabilitats a portar a terme. 

 
En el disseny, gestió del bloc queden assignades dues persones (C i P) tots dos membres de 
l’assemblea de Sant Andreu. L’adreça del bloc és:  
 
http://universitatindignada15m.wordpress.com 
 
En la gestió dels usuaris de la UI15ME del Facebook i el Twitter queden designats H (Formació) 
i C (Sant Andreu).  
 
Facebook: http://www.facebook.com/UniversitatIndignada15M 
 
Twitter: @UniIndignada15M (usuari) #UniIndignada (hastag) 
 
Es comenta la necessitat de que no ho hagin més de tres persones gestionant aquests comptes 
i no es canviïn les contrasenyes sense el consentiment de la resta de persones que gestionen 
aquests comptes, havent de facilitar les contrasenyes a les altres persones que gestionen 
aquestes eines comunicatives.  
 



Es fa una proposta de possibles apartats amb els que hauria de comptar el bloc de la UI15ME: 
Vídeos, Agenda, calendari, Enllaços (col·lectius), enllaços (assemblees) Declaració de principis, 
Qui som, que volem, imatges, recursos. Si es considera que hi manca algú es demana que es 
facin propostes en aquest sentit.  
 
Els continguts a posar es presentaran a la reunió de treball de la UI15ME per a que es  doni 
l’opinió en aquest sentit.  
 
Les persones encarregades de fer les propostes de cartells i octavetes (F i E) de Sant Andreu 
indiquen que en la mesura del possible la setmana vinent presentaran una proposta. 
 
S’acorda fer gestions amb l’antiga comissió de comunicació de l’acampadabcn per a que ens 
facilitin els contactes que tinguin amb mitjans de comunicació convencionals i d’àmbit local. 
S’informarà d’aquestes gestions a la propera reunió. 
 

Es queda per a continuar treballant el proper DIJOUS 18 D’AGOST A LES 18 HORES al 
monument de Francesc Macià de la Plaça Catalunya. Allà hi serem fins a les 18:30 hores, 
posteriorment ens desplaçarem a un espai on puguem tenir accés a Internet, per tant en la 
mesura del possible porteu el portàtil per treballar. Us convidem a que vingueu i participeu. 

S’informa que tota la informació sobre aquest grup de treball també la trobareu a la pàgina 
de la Universitat Indignada d’Estiu que està funcionant al n-1.  

 

 


