Assemblea Uni-Lliure. 14-març-2012
Ordre del dia
1. rebel·leu-vos 15-m
2. trobada 17-m
3. biblio-nòmada
4. edicions uni lliure.
5. comissió econòmica
6. proposta: manual de pràctiques anticapitalistes a Mallorca (edicions Uni-lliure)
7. insubmissió fiscal (no urgent, però vull comentar-ho)
8. cafè-temàtic. El poder 2.0
9. varis

1. rebel·leu-vos 15-m
Presentació. Dijous 15-març, 19h. Casal Ses Veles.
Hi ha persones de la Uni-Lliure que hi aniran, i xerraran amb els altres col·lectius per a consensuar
el format de presentació.
2. trobada 17-m
2.1 Crítica a l'organització
No hem enviat cap ponència per no haver-nos entès amb els Oblidats respecte què és una ponència.
Pq enteníem que eren “xerrades”, no pas propostes de coordinació, o obrir debats. Trobem que CO a
enviat moltes ponències (8!) i altres col·lectius cap.
Vam aclarir què era una ponència massa tard per presentar-ne.
El timing no és creïble. No surt temps suficient a debatre per cada ponència.
2.2 Presentació de la Uni-Lliure. Butlletí
5 minuts. Orígens a sa plaça + divulgació i difusió + pas a l'autoformació + Sa Foneta +
posicionament respecte Okupació + idea GAFAs i situació actual (+ biblio-nòmada) + convidada a
participar + repartir la llista de difusió per a q la gent s'apunti (just dp de la presentació).
Reflexió: la ponència "La Formació: les pedres necessàries per contruir uns nous fonaments"
ens interpela directament, en el sentit que la tasca que es proposa, podria ser assumida per la Unilliure sense crear cap comissió, amb la voluntat que més gent s'aproximi al nostre projecte integrant
GAFAs i GRAs
Durant la presentació farem referència a aquesta ponència i farem aq proposta a discutir a la sessió
de ponències.
Butlletí: manca rellegir-lo per part d'un parell de companyes, i l'imprimirem i el durem a la Trobada.

2.3 Discutir ponències
2.3.1 "La Formació: les pedres necessàries per contruir uns nous fonaments"
[veure 2.2]
Pillem 1r torn de paraula per a explicar-nos en aquest punt.
Exposarem el següent:
-La uni-lliure ja és un projecte autònom, autogestionat i assembleari que treballa en
aquesta línia
-Que creiem que tenim una estructura adequada per al que es planteja a la ponència: els
GAFAs i GRAs
-Que ja disposem d'eines de difusió: web, llistes de correus, etc.
-Que ja duim una experiència acumulada durant aquest any tant intens
-Que a més estem engegant el projecte de la Biblio-Nòmada, que pot ser important per a
dotar de nous materials de pensament radical.
Ens extendre'm tb aquí explicant els GAFAs:
-Assemblearisme i Federalisme (esp. Ara que engeguem coordinadora)
-Història i Filosofia política
-Autogestió energètica
-Commons
-Okupació
2.3.2 “Proposta de creació d’una coordinadora llibertària de Mallorca.” Els oblidats
Ens pareix una molt bona iniciativa, però creiem que s'ha de crear un grup de treball per
a polir el document.
Comentaris:
-Freqüència. Mínin 1 cada 3 o 4 mesos (ordinàries) + mecanisme clar de convocar
extraordinàries (ex. Vaga general)
-Eines comunicació: web + correu coordinadora (riseup) OK. llista correu (potser millor
considerar N-1)
Principis
1. No agrada lo de “ordre no imposat”. Manca referència a formes d'explotació:
capitalisme, treball assalariat, etc., i hauria de sortir: autogestió i autoorganització de les
nostres vides
2. 3. són redundants (englobar en un)
4. És buit de discurs
5. OK

Objectius
1. manca dir explícitament “per a la coordinació”
Altres objectius a afegir:
•
teixir xarxa de suport mutu i antirepressiva
•
ser una alternativa a les lògiques de mobilització de l'esquerra: dirigistes,
autoritàries, vanguardistes, manipulació de masses, etc.
2.3.3 “Coordinació del Moviment Llibertari: Qui entra aquí?·”
Ens sembla molt bé.
Afegim:
-no cal jutjar els individus/col·lectius per com s'etiqueten (“llibertària” o no), sinó com
són les seves pràctiques.
-estructura horitzontal: assembleària + federal (si es dóna el cas)
- no entren col·lectius que reben subvencions en qualsevol de les seves formes perquè
són econòmicament dependents de burocràcies públiques o privades.
- COMMENT a la “autoritat moral”: creiem que aquest terme és clarament autoritari.
Ningú ha de tenir cap tipus de privilegi, perquè això crea classes o un funcionament
meritocràtic dins el moviment. Tot i així estem d'acord en que necessitem més
aprenentatge totes a nivell assembleari, per evitar manipulacions, bloqueigs, etc.
Propostes concretes:
Qui bloquegi alguna proposta, no ho pot fer “gratis”: ha de proposar alternatives i
participar en grups de treball (experiència a Sa Foneta).
Però per altra banda, qui treballi molt, no ha de tenir més autoritat a l'assemblea.
2.3.4.” Per una coordinació de moviments anticapitalistes a Mallorca”
-Proposta 1: que si convoquem unitàriament alguna cosa, que no es portin banderes ni
pancartes, ni es reparteixin publicitat de partits o organitzacions. Es pot repartir discurs
autònom, no etiquetat ni firmat per cap col·lectiu o organització.
Que no funcioni per representació, sinó a nivell individual (portaveus informatius, OK)
Comunicats de la coordinadora (si se'n fan) han d'estar consensuats per totes a nivell
individual i el contingut és a priori ANTI (a no ser que es consensuïn propostes
concretes)
Que sigui només per objectius concrets. Sense comissions permanents.
-Proposta 2: fer un bloc llibertari i no mesclar-nos amb d'altres organitzacions. La
Coordinadora Llibertària seria des d'on podríem discutir com es fa.
-Proposta 3: plan A (proposta 1) i plan B (proposta 2)
Si no es complissin acords, després deslegitimar les pràctiques de l'esquerra autoritària.

Comentaris:
-no fer el joc a l'esquerra. No ajudar a que captin més gent per a les seves
organitzacions.
-es critica que no s'entén que els que es presentin a les eleccions siguin anticapitalistes
-si ens deixen estar a la coordinació sense rebaixar el nostre discurs, ok
-només per coses ANTI, De defensa. OK
-que totes les decisions es prenguin a l'assemblea i que no es formin comités o junta
directiva.
-es proposa que sigui des de la Coordinadora Llibertària des d'on es participi a la Coord.
Anticapitalista.
Però es veu que és urgent ja, i que podria ser més fàcil participar-hi a títol individual i
com a col·lectius, i no fer-ho encara des de la Coordinadora Llibertària. Però es valora
positivament que en un futur puguem fer pressió com a Coordinadora Llibertària un cop
aquesta estigui engegada.
2.3.5 “Uns objectius, unes pràctiques i una estratègia per a la Mallorca d'avui.”
Sembla bé. Comentaris:
-Ecoxarxa, Universitat Lliure, la contrainfo de Mallorca (CO, R77, ContraInfo),
Moviment Agroecològic, Oficina d'Okupació, etc., és lo que està en marxa.
-què falta reforçar: autogestió de la sanitat, cooperatives de treball, caixa resistència
-Pràctiques autogestió >> Esprem que el “Rebel·leu-vos” pugui aportar noves idees.
-Es veu bàsic q per la coordinadora sigui objectiu important fer feina x posar en marxa
pràctiques: “escoles lliures, cooperatives d'habitatge, cooperatives de feina, espais
d'autogestió de la salut, millorar l'actual model de cooperatives de consum, crear una
potent caixa de resistència i qualsevol altre projecte que ens pugui servir en el nostre
camí.” (extret de la ponència)
-veure com fer que els Col·lectius puguin participar amb les seves pràctiques sense
abandonar els seus projectes.
2.4 Posicionament i Objectius de la Uni-Lliure respecte la Trobada
Proposta: es fa una proposta de ponència, que vagi dirigida cap a considerar quin ha de ser el
posicionament de la Coordinadora (o almenys, dels col·lectius que la formen) cap als Espais Polítics
Oberts Emergents (ex. 15.-M). Es veu altament probable que tard o d'hora, apareixi de nou algun
d'aquests espais, i sembla evident que no ens hauria d'agafar per sorpresa, com el 15.M, sinó
preparades.
La proposta sembla bé. Es consensua el següent.
Format:
i) enviar-ho com, a ponència
ii) si no som a temps de (i), proposar-ho com un objectiu més dins els de la Coordinadora (i ja
fem una altra ponència en una pròxima Trobada).

Es fan els següents comentaris:
- preguntar si hi ha interès en participar en els espais polítics oberts i emergents (tipus 15M). Ara
que podem reflexionar-hi amb calma
-els col·lectius d'esquerra segur q ho aprofitaran i ja ho estan pensant.
-seria per anticipar-nos al que pot passar, estalviar-nos feina (ja que considerem q al 15M ens hi
vam posar tard, i poques persones) i evitar que es colin els oportunistes i /o manipuladors.
-es veu important veure com fer que els Col·lectius puguin participar amb les seves pràctiques sense
abandonar els seus projectes.
3. biblio-nòmada
-Estaria bé tenir 2 cavallets i un tauló per a tenir els llibres exposats i no dins la maleta. Failitar la
consulta, i el mirar llibres, etc.
-es fa la proposta de “Top-Manta”, per facilitar el transport i per recolzar aquesta pràctica (algú durà
un pareo, que podrà ser transportat a la mateixa maleta).
9. varis
-Tenim una persona a la llista de difusió que ha contactat per correu. Ho celebrem!
-Aniversari del 15M: A pie de Calle diu que hi ha barris que s'estan plantejant de celebrar
l'aniversari del 15M. Es pensa en fer una assemblea per preparar-ho, i quines coses fer. Han
proposat: dissabte, 24.
-DRY: vol fer una manifestació el 12M, pq hi ha una manifestació global (“a lo 15-O”)

PROXIMA ASSEMBLEA: DIMARTS, 27 març. 19H, Waka (pendent de confirmació de
s'espai)
Ordre Del dia pendent per pròxima assemblea:
4. edicions uni-lliure.
5. comissió econòmica
6. proposta: manual de pràctiques anticapitalistes a Mallorca (edicions Uni-lliure)
7. insubmissió fiscal (no urgent, però vull comentar-ho)
8. cafè-temàtic. El poder 2.0

