Per què una universitat ?
Cal desmitiﬁcar aquest terme que s'associa a
unes èlits intel·lectuals tancades en torres de
cristall. L'universitat ha d'estar a peu de carrer,
prop de la gent.

Per què lliure ?

niversitat
Lliure

Perquè el coneixement no ha d'estar
controlat i dirigit per qui ensenya sinó que
ha de ser una elecció de qui aprèn.

Blog:
http://uni-lliure.ourproject.org

Correu:

Un projecte col·lectiu autogestionat
d'autoformació i recerca.

unilliure@riseup.net

Butlletí de presentació gratuït

Breu història

Què és la Universitat Lliure?
La Universitat Lliure és un projecte d’aprenentatge col·lectiu a través de
l'autoformació i la recerca. L’objectiu és crear un espai d’educació
alternatiu a la universitat pública o privada on poder-nos formar lliurement i
íntegrament. És a dir, on poder decidir sobre què i com volem aprendre
sense normes ni rols establerts.

El coneixement no és exclusivitat de
les èlits, dels cientíﬁcs i els experts.
Aprendre ens fa lliures i ens dóna
poder, posa en marxa una eina
d’emancipació imparable contra el
món que volem canviar. Una arma
potent contra l’espiral consumista, el
treball rutinari, la despolitització de la
vida, l’educació mercantilitzada i les
formes d’oci controlat. Ens dóna
recursos per organitzar-mos i prendre
decisions conscients en tots els àmbits
de la vida. I la vida és política. Per
això hem decidit construir una
Universitat Lliure.
.

Nosaltres, com antiautoritàries, ens organitzam de manera horitzontal en
assemblea. L’assemblea és sobirana i està formada per persones a títol
individual. Allà es prenen totes les decisions sobre el que ens afecta
consensuadament, es coordina la activitat quotidiana de la Universitat i es
decideixen les tasques que feim entre totes.
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Un petit
recorregut
La Universitat Lliure va néixer a
partir del grup de Formació de la
Plaça d'Islàndia, en el context del
15M. Els primers mesos varem fer
molta
feina
de
divulgació,
organitzant activitats diàries sobre
economia,
assemblearisme,
agroecologia,
energia,
cooperativisme,
programari
lliure... Després del desallotjament
de la plaça varem passar pel
CSOA Sa Foneta on varem
muntar una Biblioteca Popular.
Durant aquell període varem
reorganitzar la Uni-Lliure com un
projecte de llarg recorregut basat
en l'aprenentatge antiautoritari per
a la transformació radical de les
nostres vides. Aleshores, varem
establir
els
Grups
d'AutoFormació i de Recerca Autònoms
(GAFA i GRA) com a eines de
treball, sense abandonar les
projeccions
de
pel·lícules
i
documentals, activitats de reﬂexió
o tallers varis.

Actualment la nostra activitat se
centra en l'autoformació mitjançant
els GAFA i la col·laboració amb
altres grups aﬁns, amb la idea que
la maduresa dels GAFA doni lloc
als primers GRA. Els temes que
tractam sorgeixen dels propis
interessos i de la diagnosi de
certes mancances que patim els
moviments socials. També hem
començat
un
projecte
de
distribució de llibres i fanzines de
caire polític, la Biblio-Nòmada,
que voldríem ampliar per inclourehi els materials propis que anem
generant..
En un futur, ens agradaria que més
persones participin en el nostre
projecte, generar complicitats i
sinèrgies amb altres col·lectius i
ampliar els Grups d'Auto-Formació i
Recerca. En deﬁnitiva, volem crear
una xarxa de persones amb ganes
de
formar-se
i
compartir
coneixements
d'una
manera
autònoma, que tingui una voluntat
transformadora i on estiguin sempre
presents el recolzament mutu i la
solidaritat entre iguals.
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Com funciona?

Biblioteca Nòmada
Després de participar en la gestió de la biblioteca popular, tenim el
sentiment de que a l’illa és difícil accedir a exemplars en paper
d’editorials crítiques i polititzades. Es troben a faltar més espais on
poder fullejar els llibres amb calma i de retruc poder comentar-los amb
les companyes. Van passant els mesos i es va fent evident que aquests
moments de reﬂexió i de lluita són adients per a desplegar una
biblioteca per a l’acció. El projecte de la Biblioteca Nòmada pretén
omplir una mica aquest buit.
Hem preparat una maleta plena de llibres i revistes que pugui viatjar per
Mallorca, de moguda en moguda, amb diversitat de materials:
- Material gratuït editat
per col·lectius diversos
(fanzines, revistes...) i per
la pròpia Universitat
Lliure.
- Exemplars a la venda
de llibres i revistes de
diverses distribuïdores i
editorials. .

Pel que fa als ingressos que s’obtinguin la idea és reinvertir-los per a fer
créixer el projecte: cartells, edició de materials gratuïts, desplaçament als
pobles...
Volem fer èmfasi en la idea de coneixement en moviment, pensament
deslocalitzat i informació descentralitzada com a potencialitats del
moment que vivim. Per a la lluita cal una formació continuada i
conscient, amb totes les eines possibles. I els llibres segueixen sent
una eina bàsica, a més de clàssica.

Autoformació col·lectiva
.

S'organitza a partir de GAFA's : Grups d'Auto-Formació Autònoms
Es tracta d’una línia de formació a mig-llarg termini per a gent amb interès de
fons en un tema concret. Cada grup podrà disposar de la ﬁgura de la
facilitadora, però es treballarà en base a l’autoformació del propis membres
del GAFA. Cada GAFA funciona de manera horitzontal i és, per deﬁnició,
autònoma (sistema pedagògic, ritme d’aprenentatge, objectius…)

Formació teòrica
Un GAFA es crea per cercar
informació, recollir-la, ordenar-la i
ﬁnalment estendre-la al sol: amb una
gafa, penjar del ﬁl una peça de roba
visible per a totes. Material, que un
cop elaborat, es comparteix a la
Universitat Lliure: una presentació, un
text…

Formació pràctica
Un GAFA es crea també per a
adquirir
coneixements
pràctics,
practicant. Un espai autodidacta on
aprendre a fer treballs tècnics i/o
artístics amb les pròpies mans i en
col·laboració amb les companyes:
dibuix,
mecànica,
electricitat,
informàtica, música, autoconstrucció,
roba, dansa… Una gafa que pinça un
tros de la vida quotidiana i el penja al
ﬁl d’estendre que, poc a poc, anam
omplint amb peces de diferents
formes i colors.

2

Activitat dels GAFA

Activitat dels GAFA

Història i filosofia
polìtica
Es va iniciar amb l'activitat dels
cafès temàtics, amb els quals es
cercava crear un espai distés on
debatre temes de caire ﬁlosòﬁc.
Posteriorment es va començar a
recopilar informació sobre els
moviments
revolucionaris
de
base, cosa que va donar lloc al
cicle de xerrades-debats “Una
mirada als moviments revolucionaris de base”. En aquest
cicle es van tractar temes com
“La Revolució Russa. Repressió
bolxevic
a
Kronstadt”,
“La
revolució
social
de
1936.
Gestació, esclat i repressió posterior” i “Moviments autònoms
obrers dels 70”. Actualment
segueix actiu, aprofundint en
temes relacionats amb el poder i
les seves dinàmiques.

Assemblerisme i
Federalisme
Va sorgir després de la
realització de tallers d'assemblearisme,
- i com a eina per a
donar suport i ajuda a les
companyes de barris i pobles en
l'organització d'assemblees amb
un funcionament horitzontal i
presa de decisions per consens.
Després amb la descentralització
de l'assemblea general de la
Plaça Islàndia es va començar a
treballar en l'autoformació sobre
federalisme motivats per trobar
solucions als problemes de
coordinació que anaven sorgint.
Així surten també els tallers de
Federalisme, que es proposen
amb l'objectiu de reﬂexionar i
debatre sobre aquest tema.

Comuns

Aquest GAFA de molt recent creació està relacionat amb els
denominats procomuns, béns i serveis que no són públics ni privats,
sinó que amenacen la mateixa idea de propietat, generant espais
d'autogestió comunitaris per a transformar-los en béns i serveis d'accés
lliure. En aquest sentit el grup treballa en l'organització d'unes jornades
per a donar a conèixer aquest marc conceptual que està penetrant dins
els moviments socials. També volem fomentar el debat i el coneixement
de noves eines com la nova xarxa social de ﬁnançament col·lectiu i
col·laboració distribuïda, Goteo.org.

Espai físic

Autogestió energètica
Després de la Trobada del 15M que es va realitzar al mes
de novembre del 2011, el
GAFA d’autogestió energètica
es va crear com a resultat de
les sinergies que van sorgir a
l'Eix d'Energia. El passat 10 de
març es va realitzar la primera
activitat on es varen compartir
experiències i coneixe-ments
com ara el funcionament d'un
motor Stirling autoconstruït o
la gasi-ﬁcació com a mètode
de combustió eﬁcient.

Taller de Federalisme a la
diada del barri Sa Quartera

Okupació com a pràctica dels pobles insurgents
Va sorgir per l'inquietud d’una sèrie de persones relacionades amb
el moviment okupa de Catalunya, Madrid, Andalusia...arran del grup
Dret a vivenda de la Plaça Islàndia i per la necessitat d’informar-nos
sobre els aspectes legals, fer xarxa de suport, preparar un protocol
de resistència en cas de rebre un avís de desallotjament...
Actualment s'estan estudiant diferents casos, tant de centres socials
com d’alliberament d’espais, ocupacions de terres, oﬁcines
d’okupació. Tot això amb la idea de poder crear un espai físic i
virtual, on poder compartir experiències, coneixements, teoria i
pràctica amb altres persones i/o col·lectius aﬁns o que vulguin
iniciar-se en aquestes tasques.
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