ACTA DE L’ASSEMBLEA UNIVERSITAT LLIURE DEL DIA 17/09/2011
Lloc: CSOA Sa Foneta
Assistència: 4
Inici: 19’15h
Finalització: 21h
-Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Activitats futures
Interbarris / Reunió de grups
Columna decorativa
Reflexió cinefòrum
Reflexió relació Uni Lliure- 15M
Reflexió CSOA Sa Foneta
Varis

-Punts:
1. Activitats futures:
El dissabte que ve, dia 24 de setembre, hem de tancar el pròxim calendari quinzenal
(del 3 d’octubre fins al 16 d’octubre). Per tant, avui aprofitem per concretar quines
activitats ens fan falta, per tal de poder dur propostes concretes i amb data per a la
pròxima assemblea:
• Dues propostes de Cinefòrum
• Una proposta de Cafè Temàtic per al 16 d’octubre
• Propostes d’activitats que s’han de concretar:
o Taller d’electricitat, part 2
o Tercera xerrada del cicle de memòria política
o Xerrada sobre manipulació mediàtica i mitjans de comunicació
alternatius. Crítiques i autocrítiques.
Hi ha encarregats de tractar de concretar aquestes tres darreres propostes.
2. Interbarris / Reunió de grups:
El dijous anirem a Interbarris. Hi va haver un problema i se’ns va passar la reunió de
grups, que és cada 15 dies. Anirem a la pròxima!!

Es comenta la necessitat d’anar també a la reunió d’interpobles, que és cada tres
setmanes.
3. Columna decorativa
• Es parla de la restauració de les parets de l’espai de la Uni Lliure/Biblioteca:
potser és millor, en lloc de tractar de restaurar-les amb guix, posar-hi fixador/
“sellador”, un líquid transparent que fixaria la superfície i llavors podríem
pintar-hi damunt. Hi ha un encarregat d’aconseguir-ho.
• Es parla del cartell que volem posar a la façana. Acordem penjar pel moment la
pancarta que hi ha a la paret de l’entrada a l’espai i, en el seu lloc, pintar a la
paret “Universitat lliure....”
• Intercanviem frases que volem pintar a les parets:
o “¡Leed, estudiad, cultivad vuestras mentes, preparad vuestras almas,
capacitaos para realizar la gran obra transformadora de nuestra
revolución, que inaugura una nueva era en el mundo!”
o “Deshechemos las certezas asumidas”.
Com que hi haurà un dia que farem jornades de feina i decoratives, hem
acordat que podem anar pintant frases espontànies.
• Falta posar dos taulons: un que sigui “exprésate” i l’altre que ja vam acordar
per als GAFA i GRA.
4. Reflexió cinefòrum
• Es fa una crítica a com està funcionant el cinefòrum: per diversos motius, hem
perdut 3 projeccions, cosa que no pot tornar a passar, ens hem de
comprometre.
• Els cinefòrums haurien de tractar d’apuntar a la nostra realitat immediata, per
tal de potenciar el debat sobre el nostre entorn i situació actuals.
• Dues hores és massa, per la qual cosa s’hauria d’apostar per un format de
documental més curt.
• Es proposa que projectem documentals o pel·lícules de difícil accés, que han
tingut poca difusió, que evitem les conegudes, les produccions nordamericanes
i apostem pes cine independent.
• Propostes:
o El círculo
o La mujer iraní
o Hacia rutas salvajes
o Entre Lobos
o Hedwig

5. Reflexió relació Uni Lliure- 15M
• Es parla de que ens estem centrant massa en el CSO i estem deixant de banda
les assemblees i les places. Ens estem convertint en un guetto. Hauríem de
començar a fer activitats en altres barris.
• Es fa una reflexió sobre el 15m en general, sobre els objectius, sobre els
mitjans, el nom...
6. Reflexió CSOA Sa Foneta
• Fem una reflexió en torn al projecte CSOA, les carències en quant a objectius,
com a projecte, els mínims, el funcionament... i de com solucionar-ho.
• Sorgeix la possibilitat de redactar una reflexió conjunta des de l’Uni Lliure per
tal d’exposar-la a l’assemblea del CSO.
7. Varis
No hi ha varis.

