ACTA 3 AGOST. UNIV-LLIURE

1. Horari reunions
2. Espai Sa Foneta
a.)Claus
b.)Reformes: finestres, portes.
c.)Treballs comunitaris. Concretar jorandes de curro
d.)Propostes per dur a s'assemblea de SaFoneta
3. Calendari 7-13 agost
4. Pla-Estiu. Barris i pobles
5. Formació de GAFAs i GRAs
6. Càpsules-trans.
7. Espai N-1. Llista de correu.
8. Portaveus per anar a interbarris (dijous 4, plaça de braus) i interpobles (13 agost: Marratxí)
9. Torn obert de paraules

RESSALTAT EN BLAU: No hi ha hagut temps de tractar-ho, es passa a l'assemblea de dissabte.
---------------------------------

1. Proposta dies i hores de reunions de la Uni:
Dimarts 18,30h
Dissabte 19h.
S'ha de canviar a les webs (1 persona ho fa :-)

2.
a) Claus:
- 3 còpies del 1r pis. OK mos les quedem 3 persones.
- Còpies de baix: s'han de fer còpies (1 persona ho fa :-)
--> Nota: s'ha d'informar a SaFoneta

b) Raul s'oferix a enguixar els marcs de les portes. Pero li falta material i mà d'obra. Se'l trucarà per
veurecom es soluciona la falta de material i quin dia podem ajudar-lo.
--> Fan falta taules petites i grans pels ordinadors, cortines o teles per tapar les finestres i projectar. A
Quartera han dit que els dimecres treuran els mobles per reciclar i posar-los a disposició de la gent. Se'ls ha
dit a través d'interbarris que el que sobri cap a Sa Foneta.
c) Es proposa quedar per treballar una hora abans cada dia que hi ha reunió. Les feines prioritàries són:
-col·locar cortines a les finestres de l'espai de projeccions. Es proposa posar un cable d'acer de paret a paret
per fer que les cortines siguin mòbils.
-col·locar tauletes entre les taules.
-anar organitzant materials (p. ex. els que s'utilitzen als cafès temàtics i les cròniques de les xerrades que hi
ha fetes) que estiguin a la biblio. Surt una persona per fer-ho.
-fer una espècie de punt d'informació, amb materials i informació sobre la uni lliure. Es proposa anar
pensant moments de permanència per poder "atendre" a la gent amb curiositat. Surt una persona que pot
fer-ho, ja informarà dels horaris / imprimir el projecte de la uni per donar / Traduir-lo.
-tornar a fer l'inventari de la biblio.
-tenir un quadern per apuntar les feines fetes i saber en quin punt estan.
-quan es pugui, posar un ordinador amb internet, o més.
-cada pic que es faci una reunió, que qui agafa l'acta la imprimeixi i la pengi al tauló.
d)
-Es planteja el tema de que tenim claus per tancar la porta de fusta, però la de darrera queda oberta. Tenim
materials cars i fa cosa deixar-los allà a mà de tothom. Alhora fa cosa tancar un espai com la biblio i obrir
només quan hi som nosaltres. Lo seu seria tenir una taquilla amb claus. Tb es proposa que els materials cars
es podrien guardar a Sa Foneria, de fet s'ha fet fins ara. Es pensa tb una mica com es gestionen els espais
comuns, els torns a la porta d'abaix i els espais comunitaris. Es PLANTEJARÀ A L'ASSEMBLEA DE SA FONETA
que estem pensant com fer-ho, si participem dels torns de l'entrada gral i deixem obert adalt, o algú
d'altres col·lectius se'n vol ocupar tb, o d'altres solucions que ara no se'ns ocorren.
-Tema de les banderes: iniciar el debat de com es decideixen les coses que toquen l'espai, que és col·lectiu.
També arrel del micro obert de dissabte 30 a l'espai on hi havia d'haver una activitat de la uni, que
justament havia estat netejat per l'ocasió. Han de passar per assemblea certes decisions que, com les
banderes, estan dient a l'exterior el que som i són la nostra cara visible. La UNI proposa treure les banderes
i que es respectin els espais.
- El debat profund que hi ha darrera els problemilles que hi ha hagut darrerament ens fan reflexionar si
realment Sa Foneta vol funcionar assembleàriament. Així tenir clar on i com es decidiran les coses o la Uni
comença a funcionar de forma més autònoma. Tb es convida a obrir nous espais de l'edifici per anar
ampliant activitats. L'arquitecta proposa fer les activitats de bastanta gent a la planta baixa, pel tema
d'aguante estructural.
4. Es parla de fer uni mòbil el mes d'agost, amb taller d'assemblearisme als pobles que ho han demanat i

potser alguna altra activitat, com la xerrada d'introducció a la eco i/o els cafès temàtics.
Proposta de consens:
Dissabtes: la uni surt a pobles a fer la reunió de uni lliure i alguna activitat: xerrada o debat o similar. Si
algú és per pobles pot muntar el diumenge el café temàtic simultani amb el de Palma.
Pobles target: porto colom, manacor, sineu, inca, soller, marratxí, bunyola.

A Palma queden fixos:
Dimecres: cinefòrum
Diumenges: cafè temàtic

8a. A la darrera Interbarris es va proposar tancar la programació de la uni els dimecres per poder informar a
interbarris a la reunió de dijous. Tb van demanar que se'ls portés el model d'acta que s'ha fet per poder-lo
utilitzar a cada barri. FER 7 CÒPIES i tb dir-los que està penjada, demà dijous, 4 d'agost. Ses Veles informen
que a l'agost ve gent dels barris de Sevilla. Es proposa aprofitar i fer una xerrada amb ells i la seva
experiència. Se'ls demanarà DIJOUS el contacte. Tb es comentarà DIJOUS que hi ha la possibilitat de fer les
reunions dela Uni itinerants, quan hi hagi mes gent de barris. Les activitats també es poden fer
descentralitzades als barris. Es proposarà.
- Torn obert paraula:
Una companya explica que a partir de setembre deixarà de dedicar-se a tope a la uni i prioritzarà el grup de
feina de dret a vivenda. Seguirà vinculada a la uni com pugui, en un GRA o altres, ja informarà.
Un company demana i proposa que la xerrada que es va fer ahir de "Què passa el dia després del rescat?"
tingui continuitat i es faci cada setmana, per així convertir-lo en un espai setmanal d'anàlisi dels canvis en el
terreny econòmic. Posar-s'hi en contacte a l'hora de fer la programació.
Es tanca la reunió i es deixen els punts no tractats per la reunió de dissabte a les 19 h, que serà la darrera a
palma.

