
Acta 29-07-11 UI15MESTAP

Hola a totxs!

Us expliquem una mica com va anar la reunió d'ahir. 

PARTICIPANTS

Per barris, van assistir:

 

La Verneda, Sants, L’Hospitalet, Sant Andreu, Nou Barris, Sant Martí i Les Corts.

 

Per comissions:

 

Medi Ambient, Continguts, Gent Gran, Feministes indignades

 

TEMES

 

Cada barri va explicar una mica com tenia el tema:

• Sant Andreu vam dir que:

- estavem fent un grup de treball

- que estem buscant espais (sobre tot si es munta algun taller de tecnologies de la informació...), 

- que s'estan fent propostes de temes, i que,

- depenent de la mida del grup de treball i del temps disponible fariem. Potser 2-3 dies dels 10???

La comissió de medi ambient de Sant Andreu proposa treballar el tema "Energia i pic del petroli". Els 
participants de la comissió de medi ambient de acampadabcn van dir que podien facilitar contactes i 
altres assistents a la reunió també van facilitar mail de contacte, respecte a aquest punt. 

La comissió de continguts proposa convidar algú a parlar de les retallades, que seria el tema de la 
tardor,

i recorda la proposta que va sortir en una assemblea de  "conseqüències legals de la desobediència 
civil". Des de Nou Barris, s'ha tingut una idea semblant. Ells farien una sessió doble. Un de la comissió 
jurídica faria la part teòrica i un membre de l'assemblea de Nou Barris faria una part pràctica. 
Repetirien la sessió a Sant Andreu. Faltaria posar-se d'acord amb calendari. 



També s'ha proposat fer un taller de tecnologies de la informació, que pot ser fantàstic per totxs 
aquellxs que ja som d'una altra generació (encara que ens anem adaptant a trancas y barrancas).

També s'ha proposat un taller sobre noviolència 

No vam concretar res, esperem més propostes i a ser més!

• La Verneda va concretar els temes que farien, però no ho vam apuntar 
• Sants tenen un grup de treball en el que participa la Universitat lliure de Sants (quina sort!) 
• L'Hospitalet prendria els temes de Sanitat, Habitatge, Laboral i Legal. Des d'una perspectiva 

transversal de gènere i immigració Ells farien només del 5-10 de setembre.
• Nou barris, molt actius, farien varies coses. Una d'elles aquesta sessió de "desobediència civil" i 

també tallers-teatre per animar els més tímids a participar de les assemblees. (Ho trobem 
boníssim!)

• Les Corts sembla que estan de vacances. (Aix)
• Sant Martí (haureu d'esperar l'acta! Era divendres, i ja no podiem escriure més!!!)

També es proposen uns seminaris específics, que es podrien dur a terme a totes les assemblees de barris 
i vil·les. Aquests seminaris serien:

- Moviment 15M (estratègies, coordinació…)
- Dinàmiques assembleàries, autoorganització, participació i Democràcia.
- Noves tecnologies i guerrilla de la comunicació.

REIVINDICATIU I LÚDIC

Es va comentar que tot el tema fos també de tipus lúdic organitzant activitats al voltant dels tallers-
seminaris, per donar-li vidilla al asunto. Per exemple, mercats d'intercanvi... La comissió de cuina de 
l'acampadabcn va dir que encara està activa i tenen tots els bàrtulos i s'ofereixen a participar en 
qualsevol sarao que es munti.

DIFUSIÓ

Es vol fer un cartell general i un cartell en blanc per omplir a cada assemblea de barri que hi participi. 
Es convida a tothom a participar en el diseny. El tema del logo de la Uni també està pendent!

Es vol fer també un video promocional per fer difusió. Igualment, esteu convidats a dir-hi la vostra. 

Es proposa parlar amb les radios locals per donar-li difusió. 

(Comissió de comunicació i imatge?)

ACTE INAUGURAL

Serà el 31 d'agost a Plaça Catalunya a les 18h. 

1. Presentació de l'acte i del projecte. Es proposa que surti algú de cada assemblea per fer unes 



paraules molt curt. (Algún orador entre el público?). Qui ho proposa diu de sortir amb 
passamuntanyes per allò de l'anonimat... (Va estar bé la reunió, jajaja). Tot està per decidir 
encara.

2. Xerrada sobre Grècia per Vicenç Navarro, d'economia per Mirem Etxezarreta i de hipoteques 
per l'Anna (no recordo el cognom) de Plataforma de Afectados por la hipoteca. Per abordar el 
tema econòmic a nivell teòric, global i local. 

3. Combat poètic contra l'apatia (poetes diversos, entre ells Enric Cassassas, i no recordo més 
noms, va sortir també la Joana Bravo (tu tot tothom)... Seria un exercici d'improvisació poètica 
a veure qui la diu més grossa. Tothom està convidat a participar (Comissió de cultura? Algun 
poeta entre el públic?)

4. Concerts (Es volia acabar l'acte amb un concert però per motius d'equips de sons, sembla que es 
descarta aquesta possibilitat)

GESTIÓ PONÈNCIES: 

Es va parlar que cada assemblea de barri contactés i concretés directament amb el ponent les xerrades 
que està interessada a dur a terme i ho registrés al document compartit del n-1.

TERMINIS:

Hauriem de tindre tancades i programades en 14 dies (del 1 al 14 d'agost) les activitats que volem fer 
(per tal de poder disposar un programa amb anticipació, fer bé la difusió, etc.)

Hem fet un correu pel grup de treball, per si en rebeu correus a partir d'ara amb aquest mail, no és spam

UI15MEstap arroba gmail punt com

Quedarem el dimarts 2 a plaça orfila a les 20h aprofitant que no hi ha assemblea! Animeu-vos! Us hi 
esperem!

Salut!

Grup de treball Universtitat Indignada 15M d'estiu de Sant Andreu 


