
Acta reunió 16 d'octubre, Sa Foneta. Som 7 persones.

Havíem de preparar-nos això:

– Pensar en objectius concrets (temes clau) i definir unes prioritats per començar a fer-hi feina
– Aprofitar nous espais (UIB, Can Alcover, etc.) que siguin punts crítics per a incidir més i 
més fort en la transformació social que perseguim. Fins i tot amb la intenció d'introduir un 
discurs més radical en aquests àmbits.
– Utilitzar altres medis: radio77, Barri TV, etc.
– Col·laboració amb altres col·lectius que duen temps treballant en línies de feina concretes: 
agrohoritzontal, cultura obrera, etc.

Estructura de les activitats en dues línies de feina:

activitats de crítica político-social per dotar a la gent de pensament radical
activitats d'empoderament: taller assemblees, federalisme. 

Comentaris i ronda d'opinions:

-Una persona de l'assemblea planteja que està interessada en tractar sobre el 
terreny els 10 punts de manipulació dels mitjans de comunicació segons 
Chomsky. Serveix com exemple de com es comença un GRA o GAFA. 

-Una persona comenta que està cansada de fer només crítica i ens hem de 
posar a treballar en propostes i que d'aquí sortirà el ritme. Això implica centrar-
se en l'estudi, crear grups més o menys tancats i deixar una mica de banda la 
difusió. 

-El que diferencia la Uni d'altres grups és la part d'autoformació i prioritzaria 
GAFAs i GRAs front les activitats de divulgació. El ritme sí que és important, de 
les coses comunes (com assemblees, etc). Si després es fan minigrups de 
treball, cada grup s'imposarà el seu propi ritme. 
Prioritzar la formació més profunda no té perquè significar deixar de fer 
activitats, es podria aprofitar les activitats i propostes que continuen venint de 
fora. Es comenten tres propostes recents: 

• dia per la despatologització del procés de canvi de sexe en persones 
transsexuals,

• taller d'esperanto
• sobirania alimentària i anticapitalisme des de Revolta Global.
•

Es proposa que si apareix una proposta, per “rebaixar” riscos, que una persona 
del grup de la uni que li interessi l'activitat l'“apadrini”. Seria una espècie de 
protocol: info prèvia de la xerrada, contactes visibles per a què qui hi estigui 
interessada pugui continuar treballant amb qui ha fet la proposta. Sembla bé i 
queda consensuada, tot i que es comenta que potser ja hem intentat portar 
aquesta dinàmica i no suposa un canvi tan gran respecte els mesos anteriors. 

-Es proposa que es podria fer una recollida d'inquietuds de formació a les 



assemblees de barri. S'hauria d'estructurar la pregunta per no fer una pregunta 
genèrica. 
  
Reprenem l'ordre del dia:

– Pensar en objectius concrets (temes clau) i definir unes prioritats per 
començar a fer-hi feina. Relacionat amb Estructura de les activitats en 
dues línies de feina:

– activitats de crítica político-social per dotar a la gent de pensament 
radical

– activitats d'empoderament: taller assemblees, federalisme: 

-Es comenta que són molt importants els tallers d'empoderament. El taller 
d'assemblearisme es continuarà fent a petició. S'afegeix que potser el taller de 
federalisme ha arribat a destemps, perquè a dia d'avui les as. Coordinadores es 
senten com una estructura burocràtica, no estem preparades potser per 
assumir-ho si encara no tenim clar el funcionament assembleari. Es conclueix 
que sí, i es proposa crear un GAFA del tema de 
federalisme/asemblearisme per formar-nos sobre això. Una de les persones 
que ha fet el taller, per exemple, no té una opinió del tot formada. S'afegeix 
que el taller ha servit, tot i això, per posar el tema sobre la taula. Hi ha 3 
persones que s'hi posen.

-Hi ha un altre GAFA obert que és el d'Història i Filosofia Política. Hi ha 
una xerrada pendent que es farà abans de novembre. Hi ha una persona full 
time, una altra a partir del 5/6.11 i una altra a partir d'un moment 
indeterminat. Una altra està mirant de tractar el paper de la dona dins el 
context llibertari.

-Una persona comenta que està interessada en el tema de les monedes 
socials i que ja hi està treballant. Si a algú li interessa, que s'hi posi, que va en 
sèrio. Hi ha una interessada, però si un cas a partir del 5/6. Ja havia fet 
xerrades sobre el tema, però no havien quallat en temps de bonançaaa.
S'anirà fent un GAFA. De moment no se li donarà difusió.

Sembla que hi ha prou gent interessada en aquests GAFAs per tirar-los  
endavant. Basta, de fet, una sola persona per posar en marxa un GAFA.

Sembla clar que la uni es dedicarà un temps bàsicament a això. El que cal ara  
és explicar el canvi (una persona ho penjarà a la web i es donarà el contacte 
per poder afegir-s'hi + acampadapalma).

DIJOUS 20 a les 19 h. GAFA FEDERALISME/ASSEMBLEARISME a Sa Foneta.
   
De les propostes d'activitat que han vengut noves, per la de Revolta Global no 
surt ningú interessada en posar-s'hi en contacte. El tema de la transsexualitat  
sí que surt una persona, però  coincideix amb la reunió de la uni. S'acaba dient  
que venguin directament a Sa Foneta, que la uni està en procés d'estructuració  
i no està per assumir coses ara mateix.



De moment les activitats fixes es queden en standby. 

A la proposta de taller d'Esperanto se li dirà si poden venir a una assemblea 
perquè expliquin quina dinàmica seguirà el taller i com ho plantejarien.

Pendent del ritme de feina de cada GAFA, es tendrà en compte que les 
activitats es poden fer a barris i d'altres espais més "institucionals".
Es recorda que Radio 77 ofereix el seu espai de divendres horabaixa per dur-hi  
algun debat o altres propostes.

Queda pel proper dia:

Relació amb Sa Foneta i barris i pobles.
Espai biblioteca.


