
Acta reunió Grup de Treball de la Universitat Indignada de St. Andreu del 7-02-12

Ordre del dia:

1.- Valoració acte cultural a la Gordi.
2.- Programació:
* Presentació llibre 15-M + Directa .
* Presentació som energia.
3.- Valoració: Verkami: manual d´insubmissió fiscal.
4.- Uni Indignada Bcn:
* Documents Uni Indignada.
* Penjar documents de la Uni indignada Bcn al blog d´STAP
* Situació Uni Indignada Bcn i Uni Indiganda STAP + contrasenyes.
* Adhesió Uni Indignada Bcn a la Campanya dels Tansports.
5.- FSCat.
6.- Publicació Rebel.leu-vos.
7.- Què diem a l´Assemblea?

1. Valoració acte cultural:

- Valoració Lou:
Molt bona des del punt de vista humà. Com diu el Fernando em va faltar debat, però 
imagino que l'hagués  hagut de encetar jo o el Josep Maria. I jo no ho tenia previst i 
en fi. No vaig iniciar cap línia d'argumentació tot i que segur que totxs tenim al cap 
una idea del que seria el nostre món utòpic i el que representa-presenta un acte 
polític. També penso que els textos que havia triat, alguns d'ells era per gent que 
potser encara no ha donat el pas a  l'acció. Per això, a un amic meu de la feina que 
va venir, però que no està al moviment li va donar molt que pensar i debatre després 
amb la seva xicota. 
Em va dir que era txitxós,sí.
Per mi, el millor totxs vosaltres!

- Valoració Fernando:
Gracias por el “esdeveniment”. A los compañeros de Tarrasa i Tiana, a la Lou y al 
magnifico equipo (Luis, Pedro, Xavi, Carmen… grandes) que preparó la 
infraestructura.
Buena idea participar (las lecturas propuestas, impresionante el texto de Berger).
Faltó un poco el debate. O los interrogantes. Demasiado frio.
Se me ocurren algunas preguntas/observaciones a compartir y bueno pues ahí van:
¿Cuando, cómo ,porqué un incidente se convierte en un acontecimiento? qué 
sobrepasa y desborda a sus protagonistas iniciales.
Elementos-espectaculo en las movilizaciones; que las hacen atrayentes; pero 
tambien peligro. ¿Cómo crear estructuras que no encasillen?…. Seguramente 
soluciones en la práctica…
¿Fue el 15 J? el punto álgido hasta el momento?(Se pone en cuestión el poder). ¿El 
19-J consecuencia-desmentido de la imagen impuesta o afirmación “estos sí se 
oponen de verdad…?
El 20-N. En Valencia p.ej. cualquier votante del PP sabe que vota chorizo; pero 
creen que mas allá está el abismo. Desde luego, el PSOE no es el abismo. ¿Hay un 



abismo esperando? ¿Puede proponerse un nuevo mundo, la pacificación de la 
existencia frente al desorden del actual sistema ?
El futuro, tolerancia (una jaula mas grande) o confrontación.
La sociedad se divide en clases.
Bueno, se me ocurrirían mas preguntas, otros días se me ocurren otras…. No tengo 
respuestas, busquemos

- Valoració de la Maria José:
Moltes gràcies a totes els compas que van muntar el esdeveniment i a Fernando per 
tats interrogants dignes d altra xerrada.
Idea pel Fernando:¿Per qué no muntem una xerrada amb totes aquestes preguntes 
i algú ponent???
Crec que el debat de dissabte va ser fred perque la nit així ho era…
Compteu amb mí per muntar el próxim que ens ajudi a resoldre interrogants:))
salut i una abraçada.

- Valoració de la reunió:
Va agradar força, però hi va haver poca participació en el debat.
Hi havia gent que no era de l´Assemblea. Això es valora com a positiu.
Feia massa fred, i potser per això el final de l´acte va quedar una mica "fred".
La filosofia és un xic espessa perquè es parlen de temes poc tangibles, massa 
abstractes.
La col.laboració d´última hora va ser molt bona: capacitat d´afrontar els imprevistos, 
improvització, bona preparació i excelent resposta de totes.
Es valora molt bé que es fes una comissió específica per aquest acte (és a dir: GT 
de la Uni Indignada  STAP ampliat).

2.- Programació:

- Proposta: presentació del llibre de fotos del 15-M + presentació del col.lectiu LaTele 
+ presentació del diari LaDirecta: Mitjans de premsa alternatius al sistema. Com van 
afrontar el 15M des dels seus respectius modes de fer periodisme. Explicació breu 
del seu col.lectiu. Debat posterior. Venda de llibres del 15M i projecció d´alguns 
videos sobre el 15M.

Es farà pel març perquè ara fa massa fred.
Es mirarà a veures si es pot fer a la Fàbrica 1, a l´Avv-Palomar, a l´Auditori de Can 
Fabra.
Si fallen es mirarà l´Ateneu i la Gordi.

Cartell i difusió al carrer: Ferran.
Difusió a internet: Comunicació.
Contacte amb les periodistes: Saül.
Buscar lloc: Saül.



- Proposta Som Energia:La Lou va fer la proposta perquè la troba interessant. 
Volíem saber una mica més del tema.

Es mirarà de fer al març i si no poguessin a l´abril.
Qui té el contacte?
Qui fa el cartell?
Difusió al carrer: Ferran.
Difusió a internet: Comunicació.

3.- Valoració: Verkami: manual d´insubmissió fiscal:

Proposta de donar diners per ajudar a fer el manual.
Tot és molt pràctic i encaminat a fer accions que podem fer en el dia a dia.
Es contactarà amb elles perquè vinguin a l´Assemblea a explicar-ho (creiem que l
´Enric Duran hi està fotut...).
Cal saber i valorar la situació econòmica de l´Assemblea.
Contacte: Ferran?

4.- Uni Indignada Bcn:

* Material:
- Lou:
El material que van enviar els de la Uni, es podria passar a les comissions adients 
perquè ho valorin i  afegeixin punts de vista i temes.Com sempre,penso que jo no 
sóc ningu per filtrar temes. Jo voto que sí a penjar els documents de la Uni 
Indignada de Bcn al blog de STAP.

- Reunió:
Els documents no es poden penjar encara al blog perquè no estan complerts. Cal 
esperar a que els acabin i llavor els penjarem.
Publicitarem tots els actes que facin (Quan tinguin els documents acabats i facin 
més coses) perquè ens semblen interessants, més enllà del que pensem de com 
funciona i s´organitza la Uni Indignada de Bcn.  La feina que fan és molt vàlida però 
no opinem el mateix de la dinàmica que han agafat i de les decisions que han pres.
Els documents els enviarem a les comissions corresponents perquè els llegeixin i 
aportin el que vulguin aportar-hi. (Qui ho fa?)

* Relació Uni STAP i Uni Bcn:
- Lou:
Jo estic a favor de no trencar relacions si hi podem conviure. Vull dir que malgrat 
que sí que penso que el grup s'ha tancat respecte al que era a l'estiu, doncs estant 
fent una feina considerable. I hi ha gent molt maca com ara l'Anna i el Ricardo de 
Attac Catalunya i assemblea Clot o el Lambert i la Fanny de Nou Barris. Podem 
desenvolupar en nostre projecte formatiu propi sense desvincular-nos. Enfi. Això ho 
penso aquí en solitari. M'agradaria rebre les vostres opinions. Em sap greu que la 
gent no estigui per sumar ni per la transparència. Quan és el que demanem a 
aquells que "no ens representen".

- Reunió:



Ens sembla fatal la decisió que ha pres la Uni Indignada de Bcn: estan centralitzant-
ho tot i això és quelcom contrari a l´esperit del moviment 15-M i de la Uni Indignada 
quan es va crear. Volem recordar que la gent de St. Andreu va fer el programa 
general de Bcn, el blog, el correu, el googlegroups, el logo i el cartell de Bcn. I ara 
estem pidolant que ens deixin publicar a nosaltres els actes que fem a St. Andreu.
Decidim continuar fent actes a St. Andreu perquè el que realment és important és la 
formació continuada.
Van publicar el cartell de l´acte del dia 4 però no van fer-ho amb el taller de TICs.
Si ens ho publiquen, bé; si no també. No deixarem de fer coses ni d´utilitzar el nom i 
el logo de la Uni Indignada de St. Andreu.
Es valora passar la informació dels actes que fem a Comunicació d´AcampadaBcn 
que està en sintonia amb el tema de descentralització (vegeu acta de Comunicació 
del 6-02-12: http://assembleastap.wordpress.com/comissions-de-treball/
comunicacio/).
Explicarem què en pensem i com ens sentim respecte les decisions de la Uni 
Indignada de Bcn en una article al blog. (Qui ho fa?)
Caldria parlar mab ells i explicar-los com ens sentim. No sabem si la Lou hi anirà i 
voldrà fer-ho.

* Adhesió Uni Indignada Bcn a la Campanya dels Tansports:
La idea és integrar-se en la Campanya en Defensa dels Transports Públics i fer 
feina. Hi ha tres grups de treball i la gent de la Uni Bcn està integrada en el grup de 
Difusió.

- Lou: Jo també estic d'acord.

- Reunió:
Ens sembla bé que s´hi posin i s´hi adhereixin. Si volen fer feina, ok.
Nosaltres (Uni STAP) no en hi posarem ni en hi adherirem perquè ja ho fem (les 
dues coses) com a Assemblea.

5.- FSCat:

Tot va començar perquè ens interessava contactar amb el FSCat per mirar de fer 
coses durant el temps que aquest durés,per portar la visió del 15-M al FSCat, als 
seus debats, tallers i xerrades.
El FSCat va demanar ahesions col.lectives. El problema és que no volen només una 
adhesió de paraula. Volen que aportem recursos humans (anar a les seves reunions 
i assumir feina) i recursos econòmics (de 30€ o més si volem). Els diners no són un 
impediment però són necessaris.

- Reunió:
Cal parlar amb Comunicació Externa (Ferran) per veure si s´ha aclarit el tema. El 
Ferran pot ampliar aquest punt que no recordo i no vaig apuntar.
Cal preguntar a l´Assemblea si ens hi volem adherir i de quina manera (recursos 
humans i recursos econòmics).

- Lou:



Estic per fer xarxa, sumar esforços, aprendre dels que porten molt de temps en la 
brega. Jo voto que sí.

6.- Diari Rebel.leu-vos:

El 15 de març es repartirà un diari anomenat “Rebel.leu-vos” . Aquí  podeu trobar de 
què va: http://www.goteo.org/project/rebelaos-publicacion-por-la-autogestion/
updates/171
El cas és que hi està ficat l´Enric Duran i demanen ajuda per distribuir-lo. Com van 
fer amb dos de les tres publicacions anteriors. Seria le 15 de març al matí. Es 
rocollirien a la Gordi i s´anirien a repartir per les parades de renfe i metro del 
districtre. La Gordi faria de distribuidora local del districte i Sta. Coloma.

Es decideix que es dirà a l´Assemblea més endavant perquè ajudi a repartir-los.

7.- Per parlar la setmana que ve a l´Assemblea:

1.- Manual d´insubmissió fiscal.
2.- Fòrum social català.
3.- Carnestoltes: no cal perquè ja ho sap el Grup de Treball que s´ha creat en l
´Assemblea posterior a la reunió de la Uni Indignada.


