Acta Assemblea Universitat Lliure de Mallorca 10-01-2013
20h.
ORDRE DEL DIA
1. Transitant
2. GABA
3. Pamflet
4. Projectes
5. Activitats
6. Article Contrainfo
7. Coordinadora Llibertària de Mallorca
8. Varis
1. TRANSITANT
1.1. Xavi i Maria Bel han expressat la seva intenció de reincorporar-se a l’Uni Lliure, però a
causa de la càrrega de treball ho faran amb coses puntuals, com el ZAFA, el GABA de
Feminisme i els cafès temàtics (tot explicat més endavant).
1.2. ZAFA (Zona d’Autoformació Autònoma): Transitant té com a idea que el seu espai sigui
utilitzat per realitzar activitats de l’Uni Lliure, i que algunes que ells duguin a terme i que siguin
coherents amb el propòsit de l’Uni Lliure estiguin també a nom d'aquesta.
1.3. Es vol ressuscitar la Distri Nòmada, valent-se de les diverses activitats que es realitzin
en l'espai de l’Ecoxarxa i l’Uni Lliure per vendre llibres.
1.4. Transitant ha expressat el seu desig de reprendre els cafès temàtics.
2. GABA
2.1. S'ha comentat que els llibres que pertanyen a gent d’Agrohoritzontal s'han decidit
donar a la biblioteca, però es demana especificar quins són. S'agraeix el detall i es queda a
l'espera de poder localitzar-los.
2.2. GABA-Transitant:
-Entre la biblioteca i la llibreria s'aniran intercanviant llibres. El sobrant de GABA que pugui
interessar a Transitant es donarà.
-S'ha proposat que la biblioteca GABA estigui més orientada als llibres d'assaig i la de
Transitant a la narrativa, incloent obres de cinema, cuina, arquitectura... Sense eliminar
tampoc del tot la narrativa de GABA. Encara per xerrar millor.
-Es volen connectar ambdues biblioteques, usant els mateixos programes i mètodes de
classificació de llibres. Ara com ara es treballa en Excel.
2.3. Quan es tingui el segell, s’intentarà fer un seguiment dels llibres alliberats (es va parlar
en el seu moment que llibres repetits es portin a altres biblioteques i s'intercanviïn, en una

proposta de Maite).
2.4. Transitant enviarà un email al correu de l’Uni Lliure amb programes lliures de
classificació.
3. PAMFLET
Anteriorment:
S'elaborarà un nou pamflet informatiu de l’Uni Lliure, ja que a l’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 l’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.
La proposta ha canviat, i en comptes d'una octavilla apart, la qual cosa es farà és un
suplement per a les activitats i projectes peribles, que anirà inclòs dins del pamflet.
Shiki es compromet a maquetar-ho una vegada realitzat, Núria i uns altres ho escriuran.
4. PROJECTES
4.1. El GAFA de Filosofia reprèn la seva activitat. No s'ha especificat el dia exacte, però
començarà un dissabte a les 17h. S'informarà en la web de l’Uni Lliure.
4.2. GAFA de Feminisme: s'està creant; la primera reunió serà el dia 11 (avui) de gener a les
20h en Transitant.
5. ACTIVITATS
5.1. El dijous 17 de gener a les 18:30h es farà un taller de Lorea, una xarxa social
alternativa, en el local de l’Ecoxarxa.
5.2. Es farà un cafè temàtic: «¡La propiedad es un robo?», el dimecres 13 de febrer, a les
19h al local de l’Ecoxarxa.
6. ARTICLE CONTRAINFO
Per a l'anuari de Contrainfo, s'ha convidat a l’Uni Lliure a escriure una crònica, explicant què
és, quina ha fet, etc.
7. COORDINADORA LLIBERTÀRIA
Davant l'escassa participació de l’Uni Lliure després del seu compromís, s'ha parlat de la
seva permanència dins de la Coordinadora, però no s'ha arribat a res. També s'ha parlat de
delegar decisions als quals sí estan interessats a participar, en nom de tot el conjunt. Hi ha
consens sobre això últim.
8. VARIS

8.1. Per a una bona relació entre grups (Uni Lliure, Ecoxarxa, Transitant, etc.), es farà difusió
recíproca d'activitats. També es procurarà que no coincideixin les activitats dels uns i els altres.
8.2. L’Ecoxarxa proposa que l’Uni Lliure usi també la xarxa social Lorea. No s'ha convingut
gens encara.

