
Breu explicació del projecte de la UI15M: 
 
Un cop deixades les places, algunes persones que ens identifiquem 
com a integrants del fenomen denominat “Moviment 15M”, ens 
constituirem com un grup de treball per fomentar la formació d’una 
consciència crítica com un element de canvi i transformació de la 
societat.  
 
Així al llarg de la primera setmana del passat mes de setembre es van 
organitzar més de vuitanta activitats en el marc de l’edició d’estiu de la 
UI15M.  
 
Ença la tardor de l’any passat hem anat elaborant tot un programa de 
continguts que ha esdevingut un recull de coneixements articulat al 
voltant d’un seguit d’eixos, amb la voluntat de poder oferir en un futur 
trobades amb la finalitat d’assolir el nostre objectiu, que no és un altre 
que formar per transformar la societat.  
 
 
Breu explicació de la jornada: 
 
Per aquest motiu plantegem aquesta jornada on a partir d’una 
problemàtica en concret, es duran a terme un seguit d’anàlisis que ens 
permetran establir els vincles existents entre qüestions que d’entrada 
semblen que poden tenir pocs elements en comú. 
 
La jornada de #Revolució urbana: de la ciutat imposada a la ciutat 
autogestionada i viable del proper dia 17 de juny de 2012, es centra en 
analitzar l’evolució del model de gestió, organització i 
desenvolupament de la ciutat de Barcelona per poder arribar a l’arrel 
del principal problema: quin és el sistema polític, social i econòmic que 
dóna com a resultat tot un conjunt de ciutats imposades per una elit 
política i econòmica, unes cuitats que acaben depredant tant el territori 
com als essers humans que les habiten.   
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Jornada 
 

#Revolució urbana: 
De la ciutat imposada a la 

ciutat autogestionada i viable 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dia: 17 de juny de 2012 
Lloc: Parc de la Ciutadella (costat IES Verdaguer) 

 
Organitza: Universitat Indignada 15M 

 

 



#Revolució urbana: de la ciutat imposada a la ciutat autogestionada i viable 
 

Hora Tema Ponents 
10:00 h  

Presentació de la jornada 

 
A càrrec d’un membre del grup de treball de la 
UI15M 
 

10:15 h “La ciutat del ‘desarrollismo franquista’ i les olimpíades 
democràtiques” 

S’intentarà veure quin model de desenvolupament urbà va implementar el regim 
franquista, amb totes les seves contradiccions i respostes, i com aquest model fou heretat 
pels primers ajuntaments “democràtics”, que lluny de liquidar-lo, el van aprofitar, tot 
desarticulant les amplies resistències existents en la majoria dels barris. Es parlarà de 
l’evolució d’aquest model, que acabà tenint la seva fita més destacable el nomenament de 
Barcelona com a seu dels Jocs Olímpics l’any 1992, fet que va permetre a les noves 
autoritats una gran operació especulativa i de transformació de Barcelona. 
 

 
- Mercè Tatjer. Catedràtica de les Ciències 

Socials de la UB 
- Manuel Delgado Professor d’antropologia de 

la UB 
 

12:00 h “Barcelona: Parc temàtic turístic i especulatiu” 
S’analitzarà l’evolució de la marca Barcelona al voltant de l’especulació urbanística a partir 
de projectes com el “Fòrum de les Cultures 2004” i el 22@, o les actuacions dutes a terme 
per tota la ciutat, però especialment a Ciutat Vella, per “netejar” la cara de la ciutat amb 
vistes a posicionar-la en els circuits turístics internacionals. 
 

 
- Gerard Horta, Professor d’antropologia de la 

UB.  
- Ferran Aisa Escriptor 
- Jaume Asens membre de l'observatori DESC 

14:00 h Dinar popular De “traje” 

16:00 h “L’esgotament del model Barcelona: projectes per fugir 
endavant” 

S’analitzarà com l’actual model està esgotat, i la única sortida que li queda a aquesta ciutat 
aparador que roba els seus principals espais de socialització en favor d’un turisme de 
masses, és la de fugir endavant amb tot un seguit de projectes que pretenen encara més 
aprofundir en un model basat en el negoci especulatiu, i el turisme. Per aquest motiu es 
presentaran els principals projectes que estan essent propulsats pels poders polítics i 
econòmics, com el de EuroVegas, el Port Vell, el pla de les 16 portes o el pla buits, entre 
d’altres.  

 
- Membre de la Plataforma d’Aturem 

Eurovegas 
- Javier Moreno membre de la Plataforma 

Defensem el Port vell  
- Ponents  sobre el “Pla 16 portes” i “Pla 

buits” 
- Horacio Espeche membre del Sindicat 

d’arquitectes 

18:00 h “Vers la ciutat autogestionada i viable” 
En format de debat s’emplaçarà a les i els presents a començar a apuntar alguns elements 
que ens permetin avançar cap un model de ciutat autogestionada i viable, que no creixi a 
costa de malmetre el conjunt del territori, tingui en consideració el concepte de impacte 
ecològic i que acabi amb un sistema depredador com el capitalista. 
 

 
Moderació i introducció del debat d’un membre del 
grup de treball de la UI15M 
 
 

20:00 h Clausura de la jornada  

 


