
ACTA UNI-LLIURE. 9 Agost 2011

Hambre,
frío,
la exaltación de la protesta vivida en común, 
la cercanía del peligro,
la belleza y la fraternidad del movimiento.
El aire libre facilitando la participación.
La multitud improvisando colectivamente,
sin necesidad de director ni autor.
Todos actores, todo real, sin público.

Ordre del dia:

ES COMENTA: A la darrera trobada, vam decidir les diferents activitats de la setmana:

- Divendres 12 hi haurà una presentació dels GAFAs. A les 18h
- El dissabte ens trobarem a un poble. Però no hem acordat on realitzar la trobada, 

en la que farem un taller d’assemblearisme.

PREGUNTA: En què estan basats els tallers d’assemblearisme?
PROPOSTA: aportar material de no-violència elaborat per un col·lectiu antimilitarista 
de Madrid: com fer una acció no-violenta? s’enviarà per llista i es penjarà a la web.

Ordre del dia:
- Calendari setmana 8-14  (Vacances?)
- Espai

o Biblioteca (eines informàtiques)
o Catalogació
o Zona lectura i subscripcions contraInformació

- Propostes
o Obrir Càtedra de la No-Violència
o Taller informàtica amb programari lliure
o Taller programació Web

- Organització i difusió
- Curs de Català
- Distribuidora
- Pla d’evacuació

Calendari setmana
-Dimarts  9 – 20:30h  a Sa Foneta  - Cinefòrum: La Belle Verte
-Divendres 12 a les 18h – informació i presentació del projecte de la Uni-Lliure sobre 
les GAFA’s i els GRA’s a la pl. Islàndia.
-Dissabte 13 – Uni-Liure als pobles. 

Es parla d’esperar a fins que hi hagi gent que ho pugui dur a terme.



Hi ha reunió d’organització de la Uni-Lliure dissabte a les 19h a Sa Foneta.
-Diumenge 14 a les 18h al Parc de les Estacions – CafèTemàtic: La Llibertat. 

Vos convidam a portar textos curts/extractes per compartir sobre la Llibertat.
Altres Propostes: la Guerra, l’Estat, el complejo militar industrial

 
- Tots els Dilluns a les 19h a la Pl. Islàndia: “Análisis de las noticias económicas 

de la semana”.

Setmana 15 – 21
- Divendres 19 a les 19h – a la Pl. Islàndia, Xerrada sobre la No-Violència
- Diumenge 21 a les 18h – a la Pl. Islandia, CafèTemàtic: La Guerra

      Setmana 22 - 29
-S’ha trobar un dia per a la xerrada interna sobre la “Càtedra de la No-

Violència”

Obrir Càtedra de la No-Violència
- Es proposa la creació d’aquesta càtedra que es centrarà en el procés de la presa de 
conciència sobre la No-Violència com una ciència. De la mateixa manera que la 
consciència ecològica s’ha anat obrint un lloc dins el saber humà des de la revolució 
industrial fins ara, que és un tema conegut. Es vol amb aquesta càtedra proposar una re-
visió cultural per desenvolupar l’estudi i l’acció social per a la No-Violència com a camí 
cultural per a la Pau. La càtedra insta a crear un activisme No-Violent: formant 
formadors i aquests serien els actors que intervendrien en diferents ambits de la societat 
(escoles, institucions, col·lectius). Els formadors tendran l’objectiu de crear assamblees 
de la No-Violència per a recolzar aquestes organitzacions i a poc a poc arribar a tota la 
població.
La corrent de pensament que impulsaria aquesta càtedra és el que s’anomena Nou 
Humanisme.
Es planteja quin format tendrà la “Càtedra” ja que en principi és un concepte que xoca 
amb l’estructura de la Uni-Lliure. Es debat de com pot aquesta proposta incloure’s dins 
la Uni-Lliure. Es comenta que és possible incloure una “càtedra” i que els propis 
estudiant puguin elegir si adherir-s’hi o formar GAFA’s. Es planteja un curs inicial per 
començar, els integrants de l’assamblea serien els participants, així poder comprendre si 
entra en conflicte amb l’esperit de la Uni-Lliure.
Es proposen/preveuen 2 hores de classes de formació setmanal sobre la No-Violencia, 
que tardaria uns 3 mesos per anivellar els coneixements dels alumnes amb l’especialista 
de la càtedra.
Es planteja fer una xerrada sobre la No-Violència obert tothom i veure la predisposició i 
interés en aquest tema.
Es planteja fer una presentació del projecte de la “Càtedra de la No-Violència” per a 
l’assamblea de la Uni-Lliure.

 Taller programari lliure i programació web:
S’ofereixen un parell d’equips informàtics per a la Uni-lliure per  a l’ús en l’auto-
formació i recolzament multimèdia de la biblioteca. 
També hi ha un al·lot que ofereix guiar i recolzar en formació sobre l’ús de programari 
lliure, programació web, quiromassatge i (ecologia) Transition Town.



Proposta de cinefòrum;
“Sabeis que el rei mató a su hermano?”
Money as a Debt,
etc ... 
Intentarem crear un llistat de documental.
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