
Acta. Uni-Lliure. 16 juliol

1. Lectura de l'acta anterior
2. Lectura i aprovació del text d'estructura i funcionament de la Uni-Lliure
3. Activitats. Calendari. Cartell
4. Información de la última Reunión de Grupos (RdG) i prepació de la pròxima
5. Espai físic. Sa foneta
6. Reportatge del Diario de Mallorca
7. Interbarris, Interpobles, i la Uni-Lliure
8. Horari Reunions
9. Torn obert de paraules

1. Lectura de l'acta anterior
Es llegeix l'acta i s'aproven els canvis pertinents (una persona se'n responsabilitza).

2. Lectura i aprovació del text d'estructura i funcionament de la Uni-Lliure.
Es llegeix, es modifiquen algunes coses, i s'aprova. Es penjarà a la web (una persona se'n 
responsabilitza).

3. Activitats. Calendari. Cartell.

(a) Activitat sobre okupació. Títol: “Taula rodona sobre okupació”. Divendres 29 Juliol: 18h. 
Davant de “Sa Foneta”. CONFIRMADA PER L'ALTRA SETMANA!

(b) Cafè temàtic de diumenge 24: “Okupació i habitatge”.
*Cafè temàtic. Transformar-ho en activitat permanent.  CONFIRMADA
Quan: 18h diumenge. On: Al carrer, davant sa foneta

(c) Comentari de text sobre “Relacions afectivo-sexuals” o “poliamor” o “amor lliure”
Text: 2 textos de Detourné.  http://www.detourne.org/
Proposta. Dimarts, 18h. A CONFIRMAR...

(d) Dijous: seguir amb l'activitat de taularodona inter-acampadas
Hi ha una persona que pot xerrar sobre moviment a Barcelona. A CONFIRMAR...

Atres propostes (que no s'han pogut discutir per falta de temps)

(e) Xerrada: “qué hacer el día después del rescate financiero?” Contacte: Carlos
Propuesta: dimecres, 18h. A CONFIRMAR...

(f) Xerrades sobre mitjans de comunicació alternatius: 
A la reunión de grups comunikacció es va queixar de que no vam contactar amb ells amb prouta 
antel·lació pel cicle de mitjans alternatius. Volen participar pròximanent donant una xerrada.

(g) Taller d'assemblearisme. Grupo de extensión. Intentan organizar una asamblea a Son Espases. 
Proposta: fer un taller d'assemblearisme a Son Espases.

(h) Proposta: fer càpsules de debat en lugares de transición (bus, metro, etc.)

(i) Demanda: la gent que vol fer accions a bancs demanen formació en tema banca, sistema 
financer, etc.



(j) Proposta: curs de periodisme crític. Tendrem contactes

(k) Una persona de NAMASTE té un contacte. Proposta: xerra de model de govern i ciutat en 
Buthan. Contacte d'algú? Min. en 15 dies.

Propostes generals:

-Des de difusió: fer un borrador d'acta per portar a les assemblees i fer-lo servir com a plantilla. 

-Proposta que a la web hi hagi visible COM contactar amb nosaltres per muntar tallers 
d'assemblearisme.

-Fer una wikipedia en N-1 para autoformación.

4. Información de la última Reunión de Grupos (RdG) i prepació de la pròxima
No es tracta per falta de temps.

5. Espai físic. Sa foneta
Una persona de la Uni-lliure va a Sa Foneta a informar del posicionament de la Uni-Lliure respecta 
Sa Foneta.
- Informar que recolzem el projecte.
- Que volem utilitzar l'espai, però anirem decidint com (necessitem espai per infraestructura)
- Ens comprometem a dur un portaveu a cada assemblea sempre que es pugui.
- Restem a la espera de com decideix Sa Foneta autoorgnitzar-se.

Altres qüestions d'infraestructures:
* Recuperar el llençol de la Uni-lliure per utilitzar al carrer a totes les xerrades.
** Recuperar la pissarreta petita per posar les xerrades que feim.
*** Reutilitzar el material del local per a la Uni-Lliure

6) 7) No es tracten per falta de temps.

8. Reunions Universitat Lliure:

-dilluns: 18h a la plaça
-dssbte: 19,30h a la plaça
Canviar-ho a la web (una persona se'n responsabilitza)

9. Torn obert de paraules
Ja tenim els drets d'administració del grup de N-1.

IMPORTANT.   Punt a tractar a informació de GdT a l'assemblea de acampadapalma:  

-informar que farem una biblioteca on tindrem (físicament  [a concretar, possiblement “Sa Foneta”] 
i virtualment) el material generat pel moviment-15M (en particular, actes, panfletos, etc.)
-demanar al grup de biblioteca (si es que existeix) que volem muntar una biblioteca amb el material 
existent al 15-M
-informar del funcionament i organització (persona que es responsabilitza OK).


