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La Universitat Indignada 15M és un projecte de 
gran abast per formar-nos i transformar la realitat a 
partir de l’acció descentralitzada de les assemblees 
de barris, viles i pobles amb la col•laboració de 
diferents col•lectius i associacions. El projecte 
s’arrela en l’anhel popular de recuperar el carrer no 
tant sols com un espai de protesta i reivindicació, 
sinó mitjançant l’aprenentatge compartit.
 
Inicialment es durà a terme una edició d’estiu que 
es desenvoluparà entre els dies 1 i 10 de setembre a 
les places i als carrers de les assembles participants.
L’acte inaugural es celebrarà el 31 d’agost a Plaça 
Catalunya amb la col•laboració de Vicenç Navarro, 
Miren Etxezarreta i Ada Colau. Aquest conclourà 
amb un combat poètic amb la participació d’Enric 
Casasses, Blancallum Vidal, David Caño, Gerard 
Horta i Francesc Gelonch.
 
Anima’t a participar, atreveix-te a pensar!

* Si plou, les activitats de la Universitat Indignada d´Estiu 
de St. Andreu es realitzaran al CSO La Gordíssima. Si plou 
els dijous es realitzaran a l´Associació de Veïnes de
Palomar    (C. Balar Jobany 14)

DIJOUS- 01 - Setembre a la Pl. Or�la
- Xerrada: Plans locals de Transició (19h-21h)
Ponent: Martí Olivella
Descripció: "les coses no canvien en un dia, però 
depen de nosaltres que un dia comencin a canviar"
Ens inspirem en les Transition Towns orientades a 
combatre des de la població autorganitzada el pic 
del petroli i el Co2.  En el procés estem començant a 
aplicar aquesta experiència per tal que les assem-
blees posin en marxa Plans de transició.

DIVENDRES- 02 - Setembre - Mobilització per la 
Sanitat Pública
- Sortida de la Pl. Or�la per anar amb metro a 
l´Hospital Dos de maig (15:30h)
- Sortida de l´Hospital Dos de Maig (16h)
- Sortida de l´Hospital de l´Esperança (16h)
- Sortida de l´Hospital de Bellvitge (16h)
- Concentració davant la Conselleria de sanitat (18h)

DISSABTE- 03 - Setembre a la Pl. Or�la
- Xerrada: Aliments i especulació (11h-13h)
Ponent: Felipe Aranguren
Descripció: Amb una breu introducció sobre el 
negoci alimentari mundial la xerrada es centra en 
els fons d'inversió que especulen amb la carestia 
dels aliments i que provoquen l'alça dels preus, el 
què agrava encara més el problema de la alimenta-

ció, sobretot als països més deprimits.
- Debat entre les assistents (13h-14h)
- Dinar popular (14h)
La gent que es va encarregar de fer els àpats durant 
l´acampada de la Pl. Or�la ens farà el dinar.
- Taller: Aspectes pràctics de les TIC a la Biblioteca 
de Can Fabra (18h-20h)
Organitza: Comissió de Comunicació ASTAP
Descripció: Realització d'un taller pràctic per 
conèixer les eines de comunicació i difusió que fem 
servir a l'Assemblea de Sant Andreu de Palomar.
- Sopar de Carmanyola (21h-22h)
Cadascuna es porta menjar de casa seva i si vol, el 
pot compartir amb la resta d´assistents.
- Cinefòrum - Pel.lícula sorpresa (22h)
- Debat al voltant de la temàtica del �lm.

DIUMENGE- 04 - Setembre a la Pl. Or�la
- Xerrada: La vivenda: una execució hipotecària, 
concurs i drets d´ocupació (11h-13h)
Ponent: Comissió jurídica Acampadabcn.
Descripció: La problemàtica existent entorn a la 
vivenda dins el nostre sistema legal; especialment 
en el que té a veure amb les execucions hipotecàri-
es, els concursos de creditors i la propietat 
immobiliària.
- Debat entre les assistents (13h-14h)

DIMECRES- 07- Setembre a la Pl. Or�la

- Xerrada: Propostes desde l´economia Feminista 
(19h-21h)
Ponent: Cristina Carrasco Bengoa
Descripció: A la conferència es comentaran les idees 
fonamentals de l´economia feminista.

DIJOUS- 08 - Setembre a la Pl. Or�la
- Xerrada: En defensa del decreixement (19h-21h)
Ponent: Enric Duran
Descripció: L'exemple de nombrosos projectes 
autogestionats que s'estan constituint com 
alternatives locals al capitalisme.

DIVENDRES- 09 - Setembre a la Pl. Or�la
- Xerrada: La policia del segle XXI al CSO "La 
Gordíssima" C/ Pons i Gallarza, 10 (19h-21h)
Ponent: Josep Jover.
Descripció: Com actuar davant la policia i com 
exigir-li els nostres drets.
Què poden i què no han de fer.
- Sopar de carmanyola (21:30h)
Cadascuna es porta menjar de casa seva i si vol, el 
pot compartir amb la resta d´assistents.
- Cinefòrum: Spanish Revolution (23h)
- Debat al voltant de la temàtica de la pel.lícula.

- Dinar popular (14h)
La gent que es va encarregar de fer els àpats durant 
l´acampada de la Pl. Or�la ens farà el dinar.
- Xerrada: Barcelona en transició (18h-19:30h)
Ponents: Ale Fernández, Antonio Scotti, Juan del Rio
Descripció: El moviment de Transició busca 
solucions positives i locals per tal d'aturar la 
dependència al petroli. És l'evolució a una altra 
realitat desitjable basada en la sostenibilitat  del 
nostre Planeta.
- Debat entre les assistents (19:30h-20:30h)
- Cinefòrum: In Transition 1.0 (20:30h)
- Debat al voltant de la temàtica del �lm.

DILLUNS- 05 - Setembre a la Pl. Or�la
- Es reuneixen la majoria de comissions de 
l´Assemblea d´Indignades de St. Andreu

DIMARTS- 06 - Setembre a la Pl. Or�la
- Taller: Facilitació de diàlegs i democràcia (18h-20h)
Tallerista: Martí Olivella
Descripció: "Votar és la guerra per altres mitjans, 
amb vencedors i vençuts. Ens cal practicar la 
deliberació, tot escoltant arguments, per aconseguir 
construir el màxim grau    imprescindible per 
afrontar els reptes d'una societat complexa".
- Intercomissions (19h)
- Assemblea d´Indignades de St. Andreu (20h)

DISSABTE- 10 - Setembre a la Pl. Can Fabra

- Taller teòric-pràctic sobre noviolència i desobedi-
ència civil - Auditori de Can Fabra (11h-14h)
Ponent: Escola Cultura de Pau (per con�rmar)
- Dinar Popular (14h)
La gent que es va encarregar de fer els àpats durant 
l´acampada de la Pl. Or�la ens farà el dinar.
- Xerrada: Creixement i crisi energètica, cap a on 
anem? (18:30h-20h)
Ponent: Juan Martínez
Descripció: Dedicada a re�exionar sobre el nivell de 
dependència de la nostra societat al consum 
d'energia. S'analitzaran les tendències actuals i 
s'abordaran les seves implicacions.
- Debat entre les assistents (20h-21:30h)
- Sopar de carmanyola (21:30h)
Cadascuna es porta menjar de casa seva i si vol, el 
pot compartir amb la resta d´assistents.
- Teatre: "La Caputxeta vermella
i els lobbis ferotges" (21:30h)
Organitza: La Comisió de Teatre de Indignad@s de 
Barcelona / Teatro del JO oprimida 
Argument: és una reelavoració del conte clàssic de 
la Caputxeta Vermella, però de caire anti-corporatiu.
Escrita por Carme Ambrós - Participen: Montse 
Peralta, Helios Jesús Espinoza i Carme Ambros

Gràcies a totes les persones que han 
col•laborat en la realització de

l’Edició d’Estiu de la
Universitat Indignada 15M

Recorda que el projecte de la Universitat 
Indignada 15M continua, si vols rebre

més informació posa’t en contacte

universitatindignada.15m@gmail.com
http://universitatindignada15m.wordpress.com/


