Assemblea Uni-Lliure. 27Ago2011
ORDRE DEL DIA
1. Calendari quinzenal 2-16 Set + Propostes d'activitats futures
2. Info d'Interbarris. Qui va a assemblees pròximes
3. Descentralització Uni-Lliure + col·laboració amb barris i pobles
4. Espai biblioteca
5. Nom Uni-Lliure
6. GAFA i GRA activos
7. Distribuidora
8. Varis
1. Calendari quinzenal 2-16 Set
Es comenta que, en general, lo millor seria posar les activitats q tenen una
continuitat abans que les noves.
Contingut
Dge. 4. 18h Cafè temàtic "L'amor"
Dll. 5. 19h "Anàlisi de les notícies econòmiques de la setmana"
Dm. 6. 19h Taller de N-1 a Ses Veles
-> hi ha persona q envia mail a Ses Veles
Dm. 6. 21h. Cinefòrum "Visionarios" sobre permacultura Duració aprox. 1h.
-------------------------------------------------------------------------------------Dll. 12. 19h "Anàlisi de les notícies econòmiques de la setmana"
Dm. 13. 19h Cicle de memòria política: una mirada als moviments
revolucionaris de base.
Xerrada-debat: La revolució social del '36 durant la Guerra Civil: gestació, esclat i
repressió posterior.
Dm. 13. 21h. Cinefòrum: "Terra i llibertat" Ken Loach.
Dia i hora a confirmar (consultar la web): Xerrada-debat. "Defensa dels
serveis públics: la sanitat".
Dge. 18 NO hi haurà cafè tematic pq coincideix amb mani sanitat. Si es pot

(sabem hora i lloc) s'anunciarà la Mani
DIFUSIÓ: Cartells en llocs estratègics: OK + Enviar a Youthing. OK + Persones
encarregades de difusió OK

Tallers d'assemblearisme:
Dv. 23 18h ó Dm. 27 18h Taller assemblearisme a Ses Veles. (CANVI a
confirmar per Ses Veles)
Dj. 29 Bunyola. Confirmem Taller assemblearisme.

- Propostes d'activitats futures:
- Cinefòrum: "Al margen del sendero", Marinaleda i Aineto
- Dins el “Cicle de memòria política: una memòria als moviments revolucionaris
de base“:
Xerrada-Debat "Moviments autònoms dels '70".
- Cicle de Cine (3 sessions): "The Corporation". 3 docus de 1h
- FER un format de cursos, més enllà de xerrades ppuntuals. Tema: hacktivismo.
Es comenta que es podria muntar millor un GAFA, més q un curs.
- Xerrada de primers auxilis.
- S'assemblea de sa gerreria vol muntar una jornada "lúdico cultural" per a
reactivar el moviment 15M. Han demanat si uni lliure pot fer algo.

2. Info d'Interbarris
- A interbarris es va informar del nostre cartell quinzenal, de la nostra
organització en referència a les activitats extraordinàries, informació dels GRA i
GAFA...
-Lo de la llista de mails queda pendent a que les assemblees tractin la nostra
proposta de crear una llista.
-Ens demanem si podem organitzar xerrades específiques en relació amb les
temàtiques de les manifestacions programades per el mes d'octubre i setembre.
- Qui va a assemblees pròximes + què hi direm:

REUNIÓ DE GRUPS, Dll. 20H: (surt una persona que es compromet a anar-hi)
Contingut:

-difusió ens posi com a grup a N-1
-informar dels cartells de la quinzena
-estructura i activitats dels GAFA i GRA
-retornar info dels grups

PROPOSTA: reflexió de com no funciona + reunió cada 15 dies + reforçar
moviment 15M des dels grups pq veiem important no perdre aq reunió
INTERBARRIS, Dj. 20H: (surt una persona que es compromet a anar-hi)
Contingut:

-informar dels cartells de la quinzena
-estructura i activitats dels GAFA i GRA
-retornar info dels grups

SA FONETA: ídem (surt una persona que es compromet a anar-hi)

3. Descentralització Uni-LLiure + col·laboració amb barris i pobles
Es deixa pendent per la pròxima assemblea.

4. Espai biblioteca
- Una al·lota que té coneixemebts de documentació i bibiloteconomia i podria
formar a un grup per a gestionar la biblioteca.
- Es comenta que s'ha fet recerca de programari i n'hi ha disponible.
- Espai lectura mitjans alternatius
-> Es deixa pendent per la pròxima assemblea xerrar-ne amb profunditat.

5. Nom Uni-Lliure
Es deixa pendent per la pròxima assemblea, una en que hi siguem moltes (la del
pròxim dissabte es comenta que es preveu amb poca assitència).

6. GAFA i GRA activos

- Hacer un corcho para GRA's y GAFA's a modo informativo de los que ya están
funcionando y los que están pensados para un futuro próximo, junto con un
correo de contacto para que la gente que se quiera unir pueda coordinarse.
- Propuesta de hacer un logo de GRA'S y otro de GAFA's.
- GAFA's activos: “Filosofía-Política”.
Es reprendrà a la pròxima assemblea per falta de temps
Proposta nova
Proposta de muntar GRILLs (Grups Recarca Infraestructura Lliure)
Grup de Treball que dóna recolzament als altres grups (GAFAs, GRAs, etc.) per
les problemàtiques i qüestions que apareguin quan a: informàtica, psicologia de
grup, bibliotecoeconomia, gestió d'espais i recursos, eines i tècniques,
7. Distribuidora
Es deixa pendent per la pròxima assemblea.
8. Varis
- Es va comentar que es faria un GdT web per ordenar continguts dels acords
d'asemblea i no s'ha reunit. Es proposa de activar-lo.
- Tb q falten cròniques de les activitats en general i en concret dels cafès
temàtics. La gent que té textos que els pengi.
-Es comenta que per a muntar una vaga general, estaria guai saber si tenim
contactes de sindicats i de la Universitat.

Ordre del dia de la pròxima assemblea:
1. Info d'Interbarris. + Qui va a assemblees pròximes
2. Descentralització Uni-LLiure + col·laboració amb barris i pobles
3. Espai biblioteca
4. GAFA i GRA activos
Per tractar en una assemblea en que siguem més gent (la pròxima es
preveu en principi amb poca assitència):
- Nom Uni-Lliure
- Distribuidora

