ACTA REUNIÓ 10 DE FEBRER 2012

UNIVERSITAT LLIURE

Ordre del dia
1. Jornades llibertàries del 17M. Contribució de la uni-lliure.
2. Activitats:
2.1. El poder . Experiments des de la psicologia social.
2.2. Cicle sobre els comuns. Possible creació de GAFA-comuns.
2.3. Jornada del GAFA Energia.
2.4. GAFA okupació com a pràctica dels pobles insurgents.
3. Edicions uni-lliure. Societat de l'Espectacle et al.
4. Web: actualitzacions, actes, comentaris.
5. Materials i espai.
6.Varis.
1. Jornades Llibertàries.
- Encara no han dit res de temps, ni com serà.
- Se pot quedar un altre dia per preparar la jornada llibertària.
- Es poden portar els materials que ja tenim (butlletí...)
- Es pot tornar a escriure un mail demanant com tenen pensat que sigui la presentació,
format, enfocament...perquè estim un poc perduts.
- Es comenta que dia 15 de març hi ha publicació de “Reveleu-vos”, es podria fer algo
en conjunt. Es comentarà a la propera reunió.
Consens: S'enviarà un mail al grup que organitza la trobada.
Consens: Ens tornarem a reunir per xerrar des tema la setmana del 11 de març.
2. Activitats.
2.1. El poder. Experiments des de la psicologia social.
- Recuperar l'experiència del cafè temàtic: “El poder”.
- Es pot tornar a preparar, també per a retomar un poc la dinàmica de fer
activitats, i començar amb el que vàrem dir de fer 1 activitat al mes.
- Explicar uns experiments que es varen fer, passar un vídeo i fer desprès un
poc de debat. Es deixarà per desprès de Setmana Santa.
- Es decidirà el dia per mail.

- Es comenta que s'hauria d'utilitzar més l'eina N-1. Per pujar textos, etc.
- Es comenta que també s'haurien de pujar els materials a la web. Sobretot de
cara al cafè temàtic que volem preparar per abril.
- Lloc? Es comenta que per abril farà millor temps, per tant es pot fer al carrer.
Consens: Es deixa l'activitat per desprès de Pasqua, es decidirà el dia per
mail.
2.2. Cicle sobre els comuns. Possible creació del GAFA-Comuns.
- Es vol fer un cicle sobre els comuns, amb col·laboració amb “Goteo”.
- Primera activitat: fer pinya, que la gent no vengui tan sols a una activitat.
- Crear consciencia sobre el grup, que cadascú vegi tot el que té en comú amb
el seu grup, que sigui més conscient.
- Teixir un poc de xarxa entre els col·lectius i individualitats.
- Es vol fer un taller amb l'objectiu de que després surtin coses “cañeras” entre
tots.
- Se podria fer algo que pugui relacionar els comuns amb eco-xarxa. Pot ser no
l'eina però si l'idea dels comuns.
- S'hauria de definir primer tots els termes (els pro-comuns, els comuns...), per
a després poder tenir un bon debat i que tothom ho tingui clar.
- Es podria contactar amb “Traficantes” per a exposar el llibre “La carta dels
comuns”
Consens: Es deixarà un poc en “standby” fins que la proposta del taller
estigui més definida.
Consens: Es farà després de Pasqua.
2.3. Jornada del GAFA Energia.
- Muntar una jornada per fer una retrobada i si algú ha fet alguna cosa que ho
mostri, ho expliqui...etc.
- Hi ha algunes persones que han fet coses (motor, digestor...)
- Es demana quin tipus de difusió (si molt oberta o més en petit comitè).
- Proposta: fer-ho dia 10 de març.
- Es comenta que es veu millor fer-ho obert.

- S'ha de preparar la difusió perquè la gent del grup delega d'aquesta feina.
- Encara falta es lloc-> Propostes: Agrohoritzontal, Waka, Manacor.
- S'enviarà un mail a tothom per fer difusió. 1 persona s'encarrega de preparar
la llista de difusió.
- S'enviarà un mail al veïnats de Ses Veles per a demanar l'espai del casal.
2.4. GAFA okupació com a pràctica dels pobles insurgents.
- Es recorda que diumenge 12 a les 18H hi ha reunió a l'Ateneu Llibertari .
- Es vol fer una presentació del manual d'okupació.
- Es vol extrapolar les dades del manual a la situació de Mallorca, fer un poc
d'investigació.
- L'objectiu podria ser crear un poc de xarxa per ajudar-nos entre tots, fer
assemblees de suport a l'okupació.
3. Edicions uni-lliure. Societat de l'Espectacle et al.
4. Web: actualitzacions, actes comentaris.
S'ha de actualitzar la web amb els GAFAs que hi ha ara.
Es demana un poc de ajuda per utilitzar la web i poder pujar coses.
Es faran torns per mesos per a controlar el mail de Riseup i fer “forward”(1).
S’han de pujar les actes pendents.
S’han d’anunciar les reunions i les activitats que tenim programades.
S’haurien de contestar els comentaris que hi ha a la web.
Es comenta que es podria fer una crònica de la jornada d’energia o bé demanarlo a la gent que farà la jornada.
Punts que queden pendents:
1. Edicions uni-lliure. Societat de l'Espectacle et al.
2. Materials i espai.
3. Varis.

(1) Es comentarà per mail el mes i la persona encarregada de aquest punt.

