ACTA. Assemblea extraordinària de la Uni-Lliure. 6 Octubre 2011
Es planteja una assemblea de reflexió sobre el projecte de la Universitat Lliure: anàlisi de la feina
feta fins ara, objectius acomplerts, deficiències, potencialitats, objectius futurs, etc.
*la reunió vas ser una reflexió col·lectiva, així que essencialment recull els comentaris i reflexions
de les assistents
**he destacat en negreta algunes reflexions que m'han semblat que no estaven recollides al resum
final (IMPORTANT!) que vam fer entre totes, amb la intenció de facilitar les posteriors lectures
de l'acta, que és un poc farragosa degut a la naturalesa reflexiva de l'assemblea. Disculpes per la
inevitable subjectivitat :-p
Ronda de comentaris generals
Es comenta que lo recollit a l'última acta resum bé el que sentim totes. Que l'estiu ha afectat a
l'activitat de la Uni-Lliure; també a Sa Foneta. Ens hem replegat i perdut força al carrer.
Es destaca que el projecte és molt ambiciós i s'intenta abarcar moltes coses. Potser d'entrada s'hauria
d'establir prioritats i centrar-se en fites més concretes. Ex. Si hi ha interessos particulars de GAFAs,
doncs prioritzar-los. També es comenta que no s'aprofundeix en els temes; no tenen una continuïtat
en el temps, sinó que són només activitats puntuals. Es valora important sortir de fora dels espais on
estem (Sa Foneta, Plaça Islàndia, etc.)
Es comenta també que a les activitats ve molt poca gent. Es pregunta: és un problema de difusió, o
és que no desperten interès? Hauríem de saber quin és el problema. S'observa que gent del CSOA
demana activitats però després no hi assiteixen.
Es comenta que els GAFAs no estan funcionant. Només n'hi ha un en funcionament. Els GRAs
no han funcionat encara. Potser perquè som poca gent també. També es diu que la Biblioteca no
s'està gestionant. Espai una mica mort.
Es comenta que ens falten no només persones, sinó també hores de les persones que estem. Es
valora la importància de centrar-se en GAFAs i GRAs, que és allò més potent que tenim.
Es puntualitza que les activitats fora de Sa Foneta estarien molt bé, però si no tenim temps de
complir els objectius mínims, es veu poc viable.
S'insisteix en que el projecte de la Uni-Lliure va sortir de la plaça, amb un ritme molt alt, i que no
hem sabut adaptar-nos als “nous temps”. Hauríem de baixar número d'activitats molt. Si fa falta, un
al mes. Es valora dedicar els esforços a fer activitats a altres llocs, més temps als GAFAs i menys a
reunions.
També es comenta que Sa Foneta ens ha pres molt de temps, i ens ha desgastat. Ens hauríem de
plantejar la nostra relació amb el CSOA. També ens hauríem de replantejar les demandes del
15M.
Quan es xerra d'activitats “a fora”, podria ser només anar a barris (no cal anar a pobles).
Es comenta que seria millor dedicar més temps a una sola activitat, i preparar-la bé.
Es recorda d'on surt la Uni-Lliure: de l'explosió de la plaça. Ara tot ha canviat i ens comparam amb
abans i veim com un fracàs el fer menys activitats, no cal! Replantegem-nos el ritme. Si baixam el
ritme mes gent es podrà implicar, ja que ara l'exigencia és tan alta que no tothom la pot assumir.
Es proposa que si redefinim el projecte podem fer una presentació de nou de la Uni-Lliure i explicar
com funcionam a partir d'ara.
S'insisteix en fer menys activitats i amb més profunditat. Potenciar GAFA's i GRA's guai però du

molta feina. I això implica menys comunicació. Cal repensar la relació amb el 15M,
Es comenta que hauríem de fer poques activitats i totes coordinades; no per gust de una de noltros
que anam nomes a una o altra activitat. Seria millor que compartíssim les activitats i ens
formaríem juntes.
Es comenta que si li deim 15M o no es igual. El tema es que hi ha mogudes socials perquè el món
va fatal. La Uni ha de veure que vol fer per modificar i incidir en la realitat. Potser hauríem de
definir unes línies prioritàries de feina. Temes que vegem claus a nivell polític.
S'insisteix en que fer menys activitats permet fer-les més be, fer millor difusió. S'ha de pensar a
quin public volem arribar i cal temps per aconseguir que la gent s'enganxi. Això no és fàcil. Cada
cop s'hauria d'explicar que es la Uni-Lliure. Les activitats haurien de ser mes cohesionades i més
concretes, seguint una línia clara.
Es comenta que hi ha gent interessada en treballar alguna cosa i quan ha vist el ritme ha passat. Si li
diguéssim que es prepara per d'aquí a dos mesos diria que sí.
Es proposa centrar-se en objectius clau, i en treball de qualitat. No matar-mos a feina ara, perquè
vendran temps mes moguts socialment i revifarem la nostra activitat (llavors necessitarem estar amb
totes les energies!).
Es proposa centrar la reflexió en: “Quins objectius ens volem fixar?”
Com fer-ho? Es comenta que quedar-se a Sa Foneta es un poc trampa..., perquè no sortir a fer
alguna cosa a la UIB o a altres espais? Què fer davant el moment de crisi que vivim i que va a
pitjor? La Uni ha de cercar la seva funció aquí amb els mitjans de que disposam.
També es proposa cercar altres espais de difusió: radio 77, ens ofereixen l'espai dels divendres de 18
a 19h, per fer difusió de les nostres activitats i per obrir debats.
Es comenta que s'està d'acord en considerar el tema UIB: demanar espai per fer activitats. Es
reflexiona que d'entrada som reacis, però hauríem d'aprofitar-mos-en. Ídem amb Can Alcover.
Temes: hauríem de prioritzar temes polítics que la gent no coneix: peak-oil, militarització,
violència, ... i plantejar alternatives. Presentar contrainformació.
Es comenta que és important no caure en ser “puristes”: les institucions realment són “nostres”, les
mantenim nosaltres. No són “seva”. Tàctica: entrar a les institucions amb un títol ampli, i després
entrar-hi un discurs radical.
Sobre els GAFA: es comenta que hauríem de re-aprofitar material sorgit dels GAFAs. Per exemple,
la xerrada preparada sobre la Revolució Social del 1936, es podria fer a la UIB.
Sobre els objectius: Es comenta que cal recordar que hem tengut un paper clau fent el taller
d'assemblearisme, això ha interessat a la gent i ha estat útil en la formació assembleària de les
persones que s'han endinsat per primer cop en moviments de base. Potser ara ens despistam fent les
coses que ens agraden més que les que són tàctiques, efectives. Ens falta mes anàlisi de perquè
feim les coses, amb quin objectiu. Fixar on volem apuntar i llavors disparar.
Es proposa que si l'activitat que feim té un impacte es pot fer post-difusió: cròniques, avaluació...
si l'activitat ha tengut impacte, ressò... la gent s'interessarà, voldrà sebre més.
Es recorda que s'hauria de posar en marxa la llista de mails d'interessats en les activitats de la Uni
per a fer difusió de les mateixes.

Es recorda la proposta de Barri TV, que estan a la nostra disposició.
Es Proposen dues línies de feina:
1- activitats de critica político-social per dotar a la gent de pensament radical
2- activitats d'empoderament: taller assemblees, federalisme... la gent sovint no sap el potencial que
té!
Com a tema clau, es proposa treballar en les vagues, per dotar-les de contingut
Es comenta que es bon moment per ficar-nos a la UIB. Avui ha començat l'assemblea de la UIB i hi
ha hagut gent. Podem anar allà a fer tallers. Oblidar un poc la plaça i cercar el nous punts calents:
UIB, Son Espases... i anar allà a parlar del temes que estan movent la gent. Sempre sense que ens
marquin l'agenda.
Es comenta que podem transmetre que podem transformar totalment la societat, no només una part.
Anar a la UIB i plantejar com gestionar la UIB. No només si els profes cobraran o no cada mes,
sinó quina repercussió tenen els estudiants a la societat. Avui ja nomes van a treure's un títol per
anar a currar (i no hi ha curro). Abans potser anaves a aprendre i a pensar.
En temes que altres col·lectius porten temps fent-hi feina, com Agroecologia, podríem establir-hi un
vincle. Ex: agrohoritzontal no te temps per generar teoria-discurs sobre agroecologia, i potser
noltros podríem ser ponts, canalitzadors...
Respecte aquest tema. s'informa que hi ha assemblees que volen constituir grups de consum propi; i
s'hauria de posar en contacte aquestes amb el moviment agroecològic existent a l'illa.
-----------------------------------------------------------------------Ens donem uns minuts per intentar recopilar allò que creiem essencial de totes les reflexions fetes
durant la reunió, per tal d'ordenar la pròxima assemblea:
– 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:
1- activitats de crítica político-social per dotar a la gent de pensament radical
2- activitats d'empoderament: taller assemblees, federalisme.
ACORDS: es decideix treure les activitats permanents per a poder marcar-nos un nou ritme, sense
els tempos marcats fins ara. Algú s'encarrega de reflectir-ho a la web. Es decideix també dur un
ritme que prioritzi qualitat a la quantitat. Es decideix cuidar la difusió.
Pròxima assemblea: diumenge 16 Oct. 19h a Sa Foneta

