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31  D’AGOST

18:00    Presentació de 
l’edició d’estiu de la 

Universitat
Indignada 15M

18:15    Xerrada
“El més violent és

el rescat de Grècia”
- Vicenç  Navarro -

- Miren  Etxezarreta -
- Ada  Colau -

20:00    Combat poètic
contra l’apatia

- Enric  Casasses -
- Blancallum  Vidal -

- David  Caño -
- Gerard  Horta -

- Francesc  Gelonch -

 Edició d’Estiu
Del 1 al 10 de

SETEMBRE
Xerrades, debats, 
tallers,  i moltes

més activitats a les 
places dels barris

http://universitatindignada15m.wordpress.com/

 Cultura, Economia
Educació, Sanitat,
Medi Ambient...

FORMAR    PER 
TRANSFORMAR 
PARTICIPA-HI

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 recu-
perar 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 assem-
blees 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. Les acti-
vitats, tallers i xerrades programades en els dies consecutius s’enfoquen 
a partir de diferents eixos temàtics. Són també un vehicle de transmissió 
de determinats principis i valors com la defensa de la pau, la solidaritat, 
l’auto-organització, la conscienciació, el respecte al medi ambient, la 
cultura lliure, la justícia social i també amb la defensa de la dignitat 
humana per acabar amb tota mena d’explotació i injustícia.

 
A partir del 10 de setembre el projecte seguirà en marxa. Es convida a 

participar a totes les assemblees, col•lectius i persones que col•laborin: 
un dels principals objectius és generar una xarxa que permeti oferir una 
àmplia oferta formativa i continuada.

 

Anima’t a participar, atreveix-te a pensar!

Ciutats, Viles, Pobles i Barris participants i enllaços de les assemblees 
participants a l’Universitat Indignada 15M:

Clot-Camp de l’Arpa 
http://assembleasocialclotcampdelarpa.blogspot.com

Eixample Dreta 
http://dretsocialseixample.wordpress.com

Carmel 
http://assembleacarmel.wordpress.com

Guinardó-Can Baró 
http://assembleasocialhg.wordpress.com

Gràcia 
http://assembleadegracia.com/blog

L’Hospitalet 
http://acampadalh.org

Les Corts 
http://assemblealescorts.wordpress.com

Nou Barris 
http://acampada9barris.wordpress.com

Sant Andreu 
http://assembleastap.wordpress.com

Sant Antoni 
http://assembleasantantoni.wordpress.com

Verneda-Sant Martí 
http://assemblea-vernedasantmarti.blogspot.com

Trobareu informació ampliada  i actualitzada de tots els actes a la web:
http://universitatindignada15m.wordpress.com/

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/

També pots proposar a la teva assemblea que es constitueixi un grup 
de treball per desenvolupar el projecte al teu poble, ciutat, barri o 
vil•la! La propera reunió serà el 16 de setembre al monument de

Francesc Macià a Plaça Catalunya. Us esperem!
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