
Acta reunió Grup de Treball Universitat Indignada 24 d’octubre de 2011 
 
 
Lloc: La Gordi 
Dia: 24/10/2011 
Hora: 19h 
Assistents: Ferran, Carme, Lluís, Saül, Lourdes 
 
 

1. Xerrades 20N 
2. Fòrum Social Català 
3. Invitació a comissions 
4. Proposta de calendari mínim. 

 
 

1. Xerrades 20N.  
 
Les xerrades proposades des del grup 20N s’incorporaran a la Uni Indignada i 
seguiràn les vies de difusió d’aquesta. Com ja s’està fent amb les xerrades que s’han 
fet des del final de la Uni Indignada d’estiu. 
 
Xerrada 1. Raimundo Viejo. “A on va a parar el nostre vot?” (Responsable del 
contacte: Lourdes) 
Xerrada 2. DRY? “Democràcia participativa vs democràcia representativa” 
(responsable: Lourdes; Marc coneix un parell de persones) 
Dies 6 i 13 al matí de 12 a 14h si fos possible. 
 
Es proposa fer una xerrada sobre educació convidant impulsores de la Plataforma 
PUDUP en defensa de la Universitat Pública. Tenint en compte a més que el 17N 
està convocada una vaga d’universtitats. Responsable contacte: Carme. 
 
2. Fòrum social català 

 
A la penúltima reunió de coordinació de Barcelona i L’Hospitalet van participar dues 
persones del Fòrum Social Català que oferien a la Universitat Indignada, és a dir, a les 
assemblees de barris i vil.les participar en el proper forum, el gener del 2012.  
 
Es proposa que la participació sigui per exemple, explicant experiències concretes 
d’autogestió com per exemple el llibre sobre els indignats.  
 
S’hauria de recollir més informació: Saül s’encarrega. 
 

3. Invitació a comissions 
 
Es farà una crida a les comissions perquè propossin xerrades, tallers, ponents, i suport 
per preparar xerrades d’interès per l’assemblea.  
 



4. Proposta de calendari mínim. 
 

Es farà una activitat al mes. (Ampliable si les forces i els recursos ens acompanyen) 
Per la de desembre, es contactarà amb seminaritaifa per fer una d’economia. 
Responsable del contacte: Ferran. 
 
A la propera reunió de coordinació es proposarà que hi hagi una persona encarregada de 
la comunicació dels actes de la Uni, per cada assemblea. 
 

Sant Andreu, 24 d’octubre de 2011  
 


