
Protocol per a l’organització d’activitats en el marc de la Universitat Indignada 15M d’Estiu: 

 

Aquest protocol neix amb la voluntat de facilitar l’organització d’activitats en el marc del 

desenvolupament del projecte de la UI15ME, que neix com una iniciativa col·lectiva i 

comunitària desenvolupada per les assemblees de vil·les i barris de l’àrea de Barcelona amb la 

voluntat d’organitzar tot un seguit d’activitats i formatives al voltant d’un seguit de temes amb 

la finalitat de generar una important massa crítica entre les veïnes i veïns dels nostres barris i 

vil·les.  

El projecte es desenvoluparà entre els dies 1 i 10 de setembre per les places de les nostres 

vil·les i barris, organitzant-se activitats diàries simultàniament, motiu pel qual es fa necessari 

establir uns mínims mecanismes de funcionament i coordinació. La majoria dels documents i 

mapes de recursos estan disponibles en l’espai de treball cooperatiu n-1 del qual disposa la 

Universitat Indignada 15M d’Estiu, el qual està obert a tothom. Per tant tots els documents als 

quals es fa referència, així com les actes de les reunions allà està disponible.  

A partir de les reunions del grup de treball de la UI15ME s’han detectat dos possibilitats 

organitzatives a partir de l’estat de cada assemblea i del nombre de persones que s’involucrin 

en cada barri o vil·la en la implementació del projecte. 

 

-Assemblea que constitueix un grup de treball per a portar endavant el projecte en el seu barri 

o vil·la. 

Aquest és el cas més comú. El grup de treball de l’assemblea ha de definir quins temes volen 

analitzar. Han de consultar el mapa de recursos d’eixos temàtics i ponents que està disponible 

al n-1 de la UI15ME i mirar quins temes els interessen, elegint els que vulguin.  

Un cop elegit els temes, s’ha de consultar els materials sobre metodologia que també està 

disponible al n-1, per mirar de triar propostes d’activitats diferents les unes a les altres. El més 

fàcil es organitzar una xerrada on els assistents tenen un rol més passiu i el ponent exerceix de 

persona “il·lustrada” que transmet coneixements, però pel tipus de dinàmiques 

d’ensenyament aprenentatge els continguts tractats tenen menys impacte que altres activitats 

que impliquen un rol actiu tant dels ponents com dels assistents. En el full de metodologia es 

poden trobar indicacions de com desenvolupar activitats amb altres formes que van més enllà 

de la típica ponència. 

Posteriorment a triar els temes i la metodologia s’hauria de realitzar un calendari d’activitats 

amb els temes i consultar al mapa de recursos la disponibilitat del ponent, ja que es possible 

que el ponent hagi tancat una activitat el mateix amb una altre assemblea diferent. 

En tot cas, un cop concretat un ponent, s’ha de modificar el mapa de recursos dels eixos i 

ponents, i tornar-ho a pujar a l’espai del n-1, tot indicant que el mapa ha estat modificat i 

aquella versió és la del dia “X”.  



Un cop tancat el programa, depenent de la metodologia tipus elegida, els membres del grup 

de treball hauran de mirar de posar-se amb els ponents per definir els objectius de les 

sessions. Igualment des dels grups de treball de les assemblees s’haurà de fer els cartells 

(s’enviaran un disseny general amb la informació de totes les assemblees i un cartell mut per a 

modificar per cada assemblea) i altres materials i fer-ne la difusió pel seu barri o vil·la.  

 

-Assemblees que no han pogut articular un grup de treball, però que estan interessades en 

portar la UI15ME als seus barris o vil·les. 

Existeixen algunes assemblees que per diferents motius no han pogut anar articulant un grup 

de treball per realitzar activitats de la UI15ME, però que estan interessades en que el projecte 

estigui present en les places de les seves vil·les o barris, i tenen un nombre de persones 

interessades a portar-lo endavant. En aquest cas des del grup de treball de la universitat, que 

està integrat per totes les persones que ens trobem els divendres a les 18 hores al monument 

de Francesc Macià de Plaça Catalunya i està obert a la participació de totes les persones que 

estiguin interessades en el projecte, hem considerat necessari oferir la possibilitat de fer un 

equip de suport a aquelles assemblees interessades en organitzar les activitats de la UI15ME 

als seus barris o vil·les. 

En aquest sentit l’únic que demanem a aquestes assemblees es que ens facin arribar l’acord de 

l’assemblea on aproven formar part del projecte, així com els temes que estan interessats i els 

espais on consideren que es podrien portar a terme els actes. Des del grup de treball de la 

UI156ME es donaria suport a aquestes persones a organitzar les activitats, buscant els ponents 

i tancant amb aquests la seva assistència, també es plantejaria la metodologia i en la mesura 

del possible s’intentaria fer la difusió de les activitats en aquells barris o vil·les. Igualment pel 

què fa l’organització es mirarà en aquests casos de donar suport al grup reduït de persones 

que s’encarreguin del normal desenvolupament de les activitats en els dies que aquestes han 

estat programades. 

Aquesta opció no és la més idònia, però entenem que si existeixen un parell de persones 

interessades en portar a terme aquest projecte i han rebut el suport de la seva assemblea, 

formar un grup de suport integrat. En cap cas aquesta opció implicarà l’organització i el 

desenvolupament en la seva totalitat de les activitats, ja que serà necessari com a mínim un 

parell de persones integrants de les assemblees que opten per aquesta opció. Per aquest 

motiu es contempla que només es pugui portar a terme aquesta tasca de suport en un màxim 

de dos o tres barris o vil·les, sempre i quan, l’assemblea d’aquell territori estigui d’acord en 

desenvolupar el projecte, com ja s’ha dit anteriorment. 

 

-Consideracions pel que fa els espais on realitzar les activitats. 

Pel què fa els espais es considera la necessitat de fer les activitats a l’aire lliure i en places 

públiques i no en espais tancats, ja que la voluntat de la UI15ME es arribar al màxim nombre 

possible de persones, i en aquest sentit el fet de fer les activitats en les places públiques pot 

arribar a permetre que un bon nombre de persones que estiguin passejant acabin participant 



de les activitats, tot i que possiblement ni tant sols en tenien constància. Fer les activitats en 

un centre cívic o en un altre espai tancat evitarà comptar amb aquest públic “espontani”.  

Aquesta norma no és una imposició, sinó més aviat una recomanació, ja que permet recollir 

l’esperit amb el que neix i es vol desenvolupar el projecte. Volem apropar un coneixement 

col·lectiu i construït des de la base i el carrer per compartir-lo amb el conjunt de les nostres 

veïnes i veïns, tot fugint de les convencions que atorguen al mot “universitat” un cert concepte 

elitista del coneixement. Per fer-ho possible en aquest sentit també creiem necessari que el 

coneixement i la formació sorgit des del carrer prengui aquest espai i no quedi reclòs dins 

d’espais tancats que no conviden a entrar a un públic “espontani”. 

Tot i això s’entén que algunes activitats com poden ser un vídeo-fòrum o passis de 

documentals s’hagin de portar a terme en espais tancats que disposin de les infraestructures 

necessàries. Igualment es considera adient que les activitats tot i estar programades en places 

públiques es contempli tenir un espai alternatiu disponible per a realitzar l’activitat igualment 

en cas que les inclemències meteorològiques impedeixin realitzar l’activitat a l’aire lliure. 

Aquest protocol està realitzat a partir de les reflexions que s’han anant produint en tot el 

conjunt de reunions per a organitzar la UI15ME, i està obert a que es facin les aportacions i/o 

modificacions que es considerin adients per a millorar l’organització i desenvolupament del 

projecte de la Universitat Indignada 15M d’Estiu. Qualsevol proposta en aquest sentit ens la 

podeu fer arribar al e-mail del grup de treball (universitatindignada15m.estiu@gmail.com) o 

els podeu portar a les reunions que es continuaran fent al llarg de tot el mes d’agost els 

divendres a les 18 hores al monument de Francesc Macià de Plaça Catalunya.  
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