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19h. 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Vaga general 
2. Coordinadora Llibertària 
3. GABA 
4. Pamflet 
5. Diners 
6. Activitats 
7. Assemblea patriarcal 
8. Varis 
 
1. VAGA GENERAL 
 
1.1. S'ha quedat divendres 9  a l'Assecador dels Tres Cruis, a les 19h, per elaborar 

pancartes. 
 
1.2. El dilluns 12 a les 11h la comissió pro vaga general Anticapitalista farà una roda de 

premsa a Plaça d’Espanya. 
 
1.3. La Uni Lliure quedarà a Pere Garau a les 17h amb altres col·lectius per anar a la 

manifestació del 14N. 
 
2. COORDINADORA LLIBERTÀRIA 
 
Es vol presentar en públic i després donar una xerrada. Es demanen propostes i davant el 

desconeixement general es queda que la gent s'informarà de què és la Coordinadora 
Llibertària per a la propera assemblea poder llançar-les. 

 
3. GABA 
 
3.1. La GABA es converteix en un grup de treball per millorar la seva organització, ja que es 

considera que en ser pocs és un inconvenient establir dates per a assemblees, per la qual cosa 
ja no hi haurà assemblees establertes i es duran a terme quan sorgeixi la necessitat. 
A l'assemblea de la Uni Lliure hi haurà un espai per parlar del GABA (informar del grup de 
treball i del progrés de la biblioteca, comminar a la gent a afegir-se, etc.). 

 
3.2. Es canvia l'horari. A partir d'ara, queda així: 

 
Dilluns de 10 a 14h. 
Dimecres de 10 a 14h. 
Divendres de 18 a 21h.  
Quan hi hagi assemblea del Assecador, s'advertirà que aquest dia tancarà a les 20h. 
 
 
 
 
 



4. PAMFLET 
 
S'elaborarà un nou pamflet informatiu de la Uni Lliure, ja que en el Assecador dels Tres 

Cruis no hi ha i el model existent està des-actualitzat. Es dividirà en: 
 

-un pamflet general, en el qual es parlarà de què és la Uni Lliure, com funciona i el tipus 
d'activitats que es realitzen (sense especificar). Bàsicament, es rescatarà la informació de 
l'antic pamflet i si cal afegir alguna cosa, es farà. 
 

-una octaveta informativa dels actuals GAFAs que s'estan duent a terme, la biblioteca GABA 
i el GAFA Català.  

 
5. DINERS 
 
S'ha parlat de la possible necessitat de tenir un pot per a les diferents dificultats que puguin 

sorgir. Ara com ara, s'ha pensat a portar menjar per després de les activitats que puguin fer-se, 
i demanar la voluntat. Una persona s'encarregaria de guardar la recaptació (Sergio). 

 
6. ACTIVITATS 
 
6.1. Es planteja la realització de cinefòrums amb dates fixes, una vegada al mes, o a la 

setmana. Encara s'està decidint el dia. 
 

6.2. De cara a desembre o més tard, es farà un cafè temàtic denominat Bakunin VS Marx. 
 

6.3. S'intentarà fer un taller de paper maché. Ja s'informarà degudament.  
 

6.4. S'ha parlat de formar un GAFA de Filosofia, s'enviarà un email per informar de la 
primera reunió per discutir-ho. 

 
 7. ASSEMBLEA PATRIARCAL 
 
L’Assemblea Antipatriarcal neix de la necessitat urgent d'autoorganitzar-nos contra les 

agressions d'un sistema sustentat en els pilars del patriarcat. És aquesta una resposta popular 
que sorgeix de les bases de la nostra societat, amb el convenciment que els canvis no han de 
vindre des de dalt,des de les seves institucions, ans al contrari, la revolta creix allà on més es 
pateixen les desigualtats i injustícies.  

 
La Uni Lliure ha mostrat interès. 
 
8. VARIS 
 
8.1. S'ha proposat crear un segell de la Uni Lliure per a la biblioteca, únicament per donar 

publicitat i que quan roten els llibres i vagin a altres llocs es conegui el col·lectiu. 
 
8.2. Des del GABA, s'ha proposat la creació d'una biblioteca audiovisual en dvd’s i en caixes 

amb portades confeccionades pròpies i amb el logo de la Uni Lliure. Els dvd’s es dividirien per 
temàtiques; per exemple: un dvd amb documentals i material sobre el conflicte àrab-israelià, 
un altre sobre anarquisme, un altre sobre la Guerra Civil Espanyola i la visió dels bàndols, un 
altre sobre copyleft i copyright, un altre sobre el sistema educatiu…, les possibilitats són 
moltes. 

La idea ha agradat. Una persona s'encarregarà d'això i s'esperen propostes i idees. 


