
ACTA ASSEMBLEA UNIVERSITAT LLIURE DE MALLORCA      10 / 09 / 2012       19.30h

ORDRE DEL DIA

0. Sortides i entrades
1. Distri Nòmada: 1.1. Canvis / 1.2. Doblers
2. Fanzine Ciència i Tecnologia. Informació
3. Blog, correu Riseup i llistes de correu
4. Proposta d'Els Oblidats
5. Coordinadora llibertària: 5.1. Proposta / 5.2 Participació de la Uni Lliure
6. GABA. Informacions
7. GAFA català. Informació
8. Varis

0. SORTIDES i ENTRADES

0.1. SORTIDES

L. informa que se'n va a Madrid i ens deixa. Totes insistim en que el trobarem a faltar!
B. i X. es donen de baixa per saturació de curro a causa del seu nou projecte, Transitant, amb el 
qual s'espera que hi hagi sinèrgies.

Aleshores sorgeixen diferents comentaris:
– Sembla que el tronc de la Uni desapareix però fa poc ha nascut un branca nova i forta, el 

GABA, que  potser s'haurà de redefinir i pot ser un nou tronc des d'on seguir creixent.
– L'Ecoxarxa tendrà aviat nou local per a centre social, ecobotiga, bar... i oferirà formalment 

l'espai a la Uni Lliure quan estigui llest.
– Es recorden els compromisos / responsabilitats adquirits per la Uni actualment: 

a) És un dels 3 col.lectius que ara mateix comparteixen l'Assecador. Suposa implicació en 
l'assemblea del local i en les tasques que es determinin.
b) Forma part de la Coordinadora Llibertària, de recent formació.

0.2. ENTRADES

N. s'incorpora! Estam totes molt contentes!
Sh. informa que ell i M. apareixeran més per la Uni que darrerament, que han estat currant.

1. DISTRI NOMADA

1.1. CANVIS EN LA DISTRI

L informa que ha de pillar la maleta!
B i X informen que ells s'han responsabilitzat de la relació de la Distri Nómada amb Virus i Aldarull 
i que han pagat els dipòsits corresponents. A causa de la seva sortida de la Uni plantegen com 
reestructurar la Distri. Hi ha dues propostes:

a) Noves persones de la Uni se fan carrec dels dipòsits i de la relació amb Virus i Aldarull
b) La Distri Nòmada tal com la coneixem deixa d'existir i B i X traslladen l'stock de llibres a 
Transitant.



Consens. Que els llibres passin a Transitant però mirant de trobar alguna manera per a que puguin 
seguir sortint al carrer. 
Sh proposa reinventar la distri de manera que a partir d'ara quan hi hagi una moguda la Uni Lliure 
pugui anar a Transitant, carregar una selecció de llibres adient i muntar la paradeta on corresongui. 
B està encantada amb la proposta i X ho vol pensar. S'acorda que Transitant decidirà sobre el tema 
en la seva pròpia assemblea i ho comunicarà a la Uni Lliure. En tot cas els dos projectes establirien 
conjuntament el funcionament de la nova Distri Nòmada.

1.2. QUE FEIM AMB ELS DOBLERS QUE S'HAN GUANYAT AMB LA DISTRI

L fa dues propostes:
a) Editar amb bona qualitat el fanzine de Ciència i tecnologia (portada, fotocòpies color...)
b) Comprar llibres de la Distri per a la biblioteca del GABA, ja que falta un poc d'assaig crític.

Es comenta que haviat es disposarà d'impresores a color per a mogudes i col.lectius ( pasta de 
l'objecció fiscal destinada al projecte d'una impremta ) i aleshores serà barat imprimir el Fanzine. 
Es comenta que a Ideari hi pot haver llibres clàssic de política a bon preu.

Consens. Destinar els doblers a comprar llibre. Una part (15 eu) per Ideari i la resta per la pròpia 
Distri. Hi ha voluntaris per a fer la tria de llibres que es realitza al final de l'assemblea. Podeu 
consultar els nous exeplars al catàleg de la biblio, a hores d'ara ja actualitzat!

2. FANZINE CIÈNCIA I TECNOLOGIA

L. infroma que arran del cafèr temàtic de Ciència i Tecnologia s'ha fet un fanzine de 44 pàgines, 
amb textos bàsics de diferents autors sobre el tema. L presenta un exemplar a l'assemblea i totes el 
trobam xulíssim!! Se deixa aquest exemplar a la biblio del GABA i al blog de la Uni hi ha penjada 
una versió per a consulta.
La versió per imprimir pesa 180MB i L. la copiarà al pendrive on hi ha el catàleg de la biblio per si 
algú la vol tenir. 
També s'intentará penjar-la a ISU, biblio col.lectiva a Internet.

B. proposa presentar el Fanzine a Madrid, pero L. troba que la cosa està massa verda.

3. BLOG, CORREU I LLISTES

L. té les claus del blog de la Uni, del correu de Riseup i de les llistes de Gmail  (coordinadora i 
informació). Calen persones per a la gestió d'aquests tres temes. Es conclou que Ma, Nu i Sh se'n 
cuidaran, respectivament. La gent s'autoorganitza per a tenir les claus i sebre com funciona tot.

4. PROPOSTA ELS OBLIDATS

S'ha rebut una proposta per part d'Els Oblidats: organitzar la presentació del seu nou llibre, 
Mussolini a la conquesta de les Balears, a Ciutat pel novembre o desembre.

Consens. S'accepta la proposta. N i B s'encarreguen de contestar als Oblidats. Se'ls demanarà que 
posin una data aproximada i la Uni Lliure ho organitzarà ja sigui en solitari o via assemblea de 
s'Assecador.



5. COORDINADORA LLIBERTÀRIA

5.1. PROPOSTA

S'ha rebut la proposta d'adherir-nos a la campanya contra el deute, que consisteix en:
a) Fer activitats formatives
b) Fer octavetes i un document informatiu més llarg per a difussió.
c) Formar un bloc crític i contra el pagament del deute a les manifestacions. Es demanarà a altres 
col.lectius, no només als de la coordinadora, si es volen afegir.

No es debat ni s'acorda res, ja que abans surt una altra qüestió (veure proper punt)

5.2. PARTICIPACIÓ DE LA UNI A LA COORDINADORA

L. demana si la Uni vol seguir a la Coordinadora, ara que els membres canvien substancialment. 
Recorda que els compromisos que implica són: assemblees, tasques rotatives de secretaria i 
manteniment del blog.
Sh i B vodrien continuar formant part de la Coordinadora. 
L'altra gent no té prou informació per opinar.

Consens. Sh enviarà links amb informació de la Coordinadora i el proper dia d'obertura de la biblio 
a s'Assecador es parlarà del tema i es decidirà si s'hi continua o no.
S'enten que en funció d'aquesta decisió es resoldrà l'anterior proposta d'adhesió a la campanya del 
deute.

 
6. GABA. INFORMACIÓ

S'informa que es farà un taller d'enquadernació en dues sessions, els dimecres 26 de setembre i 3 
d'octubre.
Es comenta que:
- fa moltes ganes i hi ha molta gent interessada
- se'n va fer un amb molt èxit
- al taller es farà un dietari per a deixar a l'Assecador com a sistema d'intercanvi d'informacions per 
a la gent que usa l'espai
- s'informarà prèviament als assistents de quin material han de dur

7. GAFA de CATALÀ. INFORMACIÓ

B. informa que hi ha bastanta gent coneguda que fa classes de català:
- S. feia classes a sa Foneta.
- F. pensa fer classes a Ràdio 77
- Dues persones de l'Ecoxarxa ofereixen classes.

Aleshores B. els ha informat de com funciona la Uni Lliure i els proposa intregar-ho tot en format 
GAFA de Català. Caldria veure com es fa la formació sense profes i amb altres dinàmiques.
B informa que es reuniran a Radio 77 i decidiran si es constitueixen en GAFA.

Consens. Si es forma el GAFA s'informarà a l'assemblea de la Uni i es penjarà al nostre blog la 
informació corresponent.



8. VARIS

B. presenta un exemplar de Maldito seas Madrid. Ens agrada molt! Diu que potser farà una activitat 
situacionista al respecte.
N. demana info del funcionament de la Uni i se li donarà fora de l'assemblea.
B. questiona el sistema de convocatòria d'assemblees, si es deixa com està (segons sorgeix la 
necessitat ) o si s'estableix una periodicitat.
Consens. Es deixa convocada la propera assemblea el primer dilluns d'octubre a les 19h i 
aleshores es decidirà els sistema de convocatòria per al futur.

Cap allà les 21h, devers mitja hora abans de l'hora prevista s'acaba l'assemblea!


