
ACTA DE L’ASSEMBLEA UNIVERSITAT LLIURE DEL DIA 13/08/2011 

 
 
Lloc: CSOA Sa Foneta 
Assistència (aprox.): 9 

Inici: 19’15h 

Finalització: 21’45h 
  
 
-Ordre del dia: 

 
1. Tancar calendari setmana 15-21 d’agost. 
2. Relació de s’Uni Lliure amb el projecte d’Escola Lliure. 
3. Organització 

a. Pàgina Web 
b. Difusió 
c. Llista correu 
d. Biblioteca 

4. Informació sobre la presentació dels GAFA i els GRA: propostes i projectes 
5. Activitats futures 
6. Torn obert de paraula per varis  
7. Ordre del dia de la propera assemblea 

 
 
-Punts: 

 
1. Tancar calendari setmana 15-21 d’agost. 

 
Fem un repàs de les activitats acordades de sa setmana: 

 Dilluns, 19h, plaça Islàndia: Anàlisi de ses notícies d’economia de sa 
setmana 

 Dimarts, 21’30h, plaça Islàndia o CSOA Sa Foneta: Cinefòrum “Piratas de 
Somalia” 

o En relació amb aquest punt, hem tractat diferents propostes de 
documentals de temes diversos com: psiquiatria, es rei Juan 
Carlos, copyright, nutrición y conducta... Un company té una 
llarga llista de documentals, que ens passarà per correu. 

 Dimecres, 18h, plaça Islàndia: “Rebel·lió de Kronstadt en el context de 
la Revolució Russa” 

o Hem decidit que farem una xerrada per setmana des “Cicle de 
memòria política: Una mirada als moviments revolucionaris de 
base”. A més, es farà un cartell anunciant només el cicle (a part 
des cartell amb ses activitats de sa setmana). 

 Divendres, 19h, plaça Islàndia: xerrada-debat sobre “No violència”. 

 Diumenge, 17’30h, parc de ses estacions: Cafè temàtic sobre la guerra. 
 
 



2. Relació de s’Uni Lliure amb el projecte d’Escola Lliure. 
 
S’ha format un col·lectiu per treballar en un projecte d’escola lliure a Palma i 
rodalies. Pretén ser un projecte molt ben treballat, amb previsió d’obrir-se com 
a escola a partir de 2012. Demà duran sa proposta a Sa Foneta, per poder fer 
servir un espai per a les reunions.  
 
PROPOSTA: Es proposa oferir-los s’espai de s’Uni Lliure perquè es puguin 
començar a reunir aquí a partir de ja.  
 
 Proposta aprovada. 
 Quedem pendents de concretar una reunió amb es col·lectiu per tal de 

veure aquells punts en comú en els que podríem fer feina plegats (com per 
exemple, sa biblioteca). 

 
3. Organització 

 
a. Pàgina Web 

 
Sa pàgina web necessita un bon repàs. Fa falta reorganitzar-la per tal d’adaptar-
la a s’estructura de GAFA i GRA, així com reorganitzar sa pestanya “línies de 
treball”.  
 
Surt una PROPOSTA: Un company fa una proposta concreta de reorganització 
per temàtiques de sa pestanya. Ara per ara consta de cinc línies, a les quals s’hi 
podrien afegir: software lliure, gènere i sexualitats, no-violència, politicaficció, 
okupació i vivenda, cafès temàtics, crítica constructiva o autocrítica del 15M, 
mitjans de comunicació, cooperativisme (tant de consum com d’habitatge i 
producció agrícola), agroecologia, educació. L’objectiu és visibilitzar les 
activitats que ja hem fet. Val a dir que una mateixa activitat pot estar etiquetada 
en més d’una línia de treball si procedeix o en més d’una pestanya. 
 
S’obri un debat en el que es fan diferents matisos: 
 
 -Sa categorització per tipus d’activitats és més clara. Llavors hi hauria 
tres pestanyes per tal de recollir de manera més clara s’informació: Una de 
línies de treball, per recollir les activitats per temàtica i dues de cinefòrum i 
cafès temàtics (que apareixerien per odre cronològic invers), per tal de recollir 
la memòria de les activitats permanents. En línies de treball hi anirien tant ses 
xerrades/debat com els cinefòrums segons el tema que tracten. 
 
 -S’ha de reestructurar sa pàgina d’inici per fer-la més funcional: el 
calendari és el primer que s’ha de veure, s’informació sobre s’estructura podria 
anar a s’apartat “Qui som”, etc. 
 
PROPOSTA: Crear un grup de treball per tal de reorganitzar bé sa pàgina web i 
tractar temes de seguretat en Internet. 



 Proposta aprovada. 
 

Hem tractat quatre punts més en relació amb sa Pàgina web: 
 

 Comentaris  
Hem decidit que, ja que farem una reorganització de sa pàgina web, 
esborrarem els comentaris que fins ara s’han deixat en ella. Ens sembla 
una opció bona perquè només tenim comentaris ofensius per part d’una 
persona i, donat que ja ha passat més d’un més des d’es darrer 
comentari (temps que ens pareix raonable),  voldríem poder recomençar 
per tal de crear un clima de crítica constructiva: per això, també volem 
apel·lar a sa responsabilitat de sa gent a l’hora de deixar un comentari. 
Crítiques sí, però constructives i en base als fets! 
 

 Seguretat 
o Un company s’encarregarà de demanar als de Ourproject sa 

possibilitat de fer una còpia de seguretat de la Web, per estar 
preparats en cas de qualsevol atac informàtic. Un altre company 
comenta que també podem fer una còpia local o una FTP 
(Protocol d’enviament d’arxius). 

 

 Pàgina web de sa Foneta: a s’assemblea de dimecres de sa Foneta 
demanarem un banner de s’Uni Lliure a sa pàgina web, tant per 
nosaltres com per als grups de treball permanents i també poder pujar 
les activitats al calendari. Per això, també proposarem que els grups de 
treball puguin tenir accés a les claus per tal de poder autogestionar sa 
seva pròpia informació. 
  

 També volem demanar, a la reunió de grups, que al N-1 d’Acampada 
Palma ens posin com a Grup i no com a Subgrup. 

 
b. Difusió 

 
Hem fet una recopilació dels punts de difusió, per tal de tenir-los ben presents i 
poder fer més efectiva la rotativitat de tasques: 
 

 1 persona: fer el cartell i penjar-lo a la pàgina web de la Uni Lliure 
(http://uni-lliure.ourproject.org/) en format PDF i JPG. 

 1 persona: penjar es cartell a ses webs: acampada palma, moviment 
15m, Sa Foneta. 

 1 persona: penjar s’informació en N-1. 
 

Aquestes tres tasques es decidiran setmanalment a s’assemblea que 
correspongui, de manera que quedi ben clar per als presents qui fa cada cosa.  
 
A més, es proposa la creació d’un twitter de s’Uni. No obstant, posposem sa 
creació a rebatiar s’Uni (veure punt varis).  

http://uni-lliure.ourproject.org/


Aquestes tasques serien ses relacionades amb sa difusió a la web, però a més 
també hem de tenir present sa difusió al carrer (qui pugui que imprimeixi 
cartells i els dugui a s’assemblea per penjar-los entre tots). Ha sorgit sa proposta 
d’apadrinar” cadascun un arbre o farola en es nostre barri, per tal d’anar 
penjant sa informació. 
 
A més, sa persona que vagi a ses reunions d’interbarris i grups també farà 
difusió, tant des cartell de sa setmana com de ses GAFA i GRA que estiguin 
actius.  

 
c. Llista correu 

 
Sa llista de correu que es va fer des d’un inici segueix funcionant, però hi ha 
gent apuntada que no participa a ses assemblees i, a més, és una llista de gmail.  
 
Per això, PROPOSTA: un company s’ofereix per fer dues llistes noves amb el 
servidor d’Ourproject (que da servir Wordpress, software lliure). Una llista 
interna per als que participen activament a la Uni Lliure i una altra externa per a 
aquells que vulguin rebre informació.  A més, s’enviarà un correu explicatiu a 
s’antiga llista, per tal d’informar des canvi i qui vulgui apuntar-se a s’externa 
s’apunti.  
 Proposta aprovada. 

 
d. Biblioteca 

 
No hem pogut tractar aquest punt, que queda pendent per a sa següent assemblea.  
 

4. Informació sobre la presentació dels GAFA i els GRA: propostes i projectes 
 
Valoració de sa presentació de la Uni Lliure i els GAFA i els GRA: ens comenten que hi 
havia poca gent perquè no hi va haver difusió (això no passarà a partir d’ara perquè 
hem concretat ses tasques de difusió!!). Es proposa que sigui una activitat que es faci 
una vegada al mes, per tal de anar actualitzant la info de cara a s’exterior. 
 
Es comenten ses propostes que van sorgir per a la creació de GAFA i GRA: 
 

 GAFA de mecànica i motors de cotxe. 

 GAFA de fontaneria 

 GAFA de lingüística cognitiva  

 Cursos de reparació de bicicletes 

 Treballar temes d’anticorrupció i transparència al moviment indignades. 

 Investigar el tema de les pujades de sous.  

 GAFA de filosofia i política 

 GAFA d’història dels moviments socials. 

 GAFA: la por com a eina de control social. 

 Tema software lliure 

 Qüestions de gènere. 



 Economia, banca i mercats financers. 

 Producció de cervesa.  
 
Es comenta que potser podríem revisar la llista de voluntaris especialistes de sa foneta 
per tal d’oferir-los la preparació d’algun curset o si estan interessats en formar un grup 
autoformació o recerca. 
 

5. Activitats futures 
 
Un company s’ofereix per preparar xerrades-debat en tres línies de treball: 

 Free Jazz / Blackpower 

 Prostitución: ¿prohibición o regulación? 

 Autogestión de la salud (antibióticos, vacunas...) 

 Experiencias de vida en las comunas agrarias. 
o Hem decidit fer aquesta darrera xerrada sa setmana des 22, però queda 

pendent concretar dia. 
 
També hem acordat que seria interessant fer un cicle de salut, un cop haguem finalitzat 
el cicle de memòria política.  
 
Altres activitats: 
 

 Ses Veles demana un taller de formació en N-1 per al dimarts 6 de setembre, a 
les 19h al casal del barri (casal Joan Alcover). Allà tenen ordinadors i wifi. També 
demanen un taller d’assemblearisme per al dimarts 13 de setembre a les 20h. 

 Bunyola ens demana un taller d’assemblearisme a elegir entre el 15, 22 i 29 de 
setembre, no especifiquen hora. 

 
6. Torn obert de paraula per varis  

 

 PROPOSTA: Posar un punt fixe en s’ordre des dia de ses assemblees per 
tal de, per una banda, transmetre les informacions externes i, per l’altra, 
decidir qui va a les assemblees de: Sa Foneta (dimecres/diumenge), 
Grups (dilluns, 20h, plç Islàndia,) i Interbarris (dijous, 20h). 
 Proposta aprovada. 
 

 Volem “rebatiar” sa nostra universitat!! Per tal que tingui un nom maco, 
amb algun significat xaxi pistaxi. Llavors, ments lliures, comencem a 
pensar noms!! 
 

7. Ordre del dia de la propera assemblea 

 
No hem concretat del tot s’ordre des dia de sa següent assemblea, però hi ha alguns 
punts ja acordats: 

1. Punt d’informacions externes: info que vengui de sa 
reunió de grups i de s’assemblea de sa foneta.  



2. Espai biblioteca (que ha quedat pendent aquesta 
assemblea). 

3. Propostes de nom per s’Uni (per anar fent brainstorming). 
4. Calendari setmana 22 d’agost. 
5. Punt de varis. 
6. Ordre del dia de la propera assemblea.  

 
 
-Informació  que s’ha de traslladar a d’altres assemblees de base o coordinadores: 
 

 PER TRASLLADAR A REUNIÓ GRUPS: cartell de sa setmana, informació 
sobre ses propostes de GAFA i GRA i demanar que ens posin com a grup 
i no com a subgrup al N-1 de s’acampada palma. 

 PER TRASLLADAR A INTERBARRIS: cartells de sa setmana i informació 
sobre ses propostes de GAFA i GRA. 

 PER TRASLLADAR A SA FONETA: tenir un banner a sa web de sa foneta i 
demanar les claus d’accés per tal de poder gestionar sa nostra 
informació.  

 

Ens veiem dimarts! 


