
Assemblea Uni-Lliure, 14jun2012

Ordre del dia

1- Activitat amb els de la uni nòmada: dia i hora i contingut
2- biblioteca des 3 cruis (amb tot lo q hem recollit de sa Bibilo Popular de SaFoneta): com la 
gestionem, demanam ajuda altres colectius o q?
3- compartir sobre Coordinadora Llibertària amb els altres colectius des 3 cruis, q no està clar 
com si posen (o no) ABANS: Valoració de la creació de la Coordinadora Llibertària
4- sobre presenatació uni-lliure al col·lectiu arrels. Propostes de futur
5- objecció fiscal. Volem participar-hi com a col·lectiu? Proposta possible de projecte a finançar: 
editorial konektante
6- crida a les llibertàries per la mani antirepresiva: una posició de la uni lliure?
7- varis

1- Activitat amb els de la Uni Nòmada: dia i hora i contingut

Un membre de la Uni Nòmada, que viu a Bcn però és de Mallorca, s'animà a fer una presentació del 
seu col·lectiu i parlar dels seus llibres (anàlisis del 15M desde la Uni Nòmada). Arriba dilluns 18 i li 
hem proposat una data entre el 18 i el 21 de juny per trobar-nos per fer l'activitat. Ens decidim per 
Dijous 21 a les 17.30h a s'Assecador. Enviarem el cartell a contrainfo.cat  i per llista de la uni lliure.

2-   biblioteca   des 3 cruis (amb tot lo q hem recollit de sa Bibilo Popular de SaFoneta): com la   
gestionem, demanam ajuda altres colectius o q?

Es llegeix la proposta que surt del CSOA Sa Foneta: 

COORDINACIÓ BIBLIOTECA POPULAR (càrrecs rotatius i revocables)
Borja Rosa i Clara G. Fraile

Com ens organitzarem?

ASSEMBLEA DE BIBLIOTECA POPULAR
Cada primer dijous de mes a les 20h
- Assemblea constituient (avui 14 de juny a la Uni Lliure: projecte autònom GABA [Grup Autònom 
de Bibilioteca Autogestionada] en sinèrgia amb Los Ramones).

Proposem convocar al proper dijous 5 de juliol (19h Presentació del projecte 20h Assemblea) i 
falten 3 setmanes: en aquests dies començarem a preparar l'espai, acondicionar diferents 
prestatgeries, i posar el projecte a l'assemblea de s'assecador)

Què volem fer?

OBRIR LA BIBLIOTECA EL MES TEMPS POSSIBLE, considerem un espai adient s'Assecador 
per acollir el projecte, pero des del GAFA d'Okupació com a pràctica dels pobles insurgents es 
planteja la possibilitat d'okupar la Biblioteca Municipal d'Establiments, recentment tancada i anirem 
cercant altres espais més grans.

Acordem convocar a partir de dilluns a les 11h jornades (una setmana) d'adequació de l'espai per la 



Biblioteca Popular.
Texte a contrainfo.cat, llista i web per clarificar les necessitats que tenim.

Es comenta que el CES no dona la possibilitat de donacions i que hauriem d'anar pensant eines per 
visibilitzar necessitats i donacions. 

PROPOSTA HORARI:
S'anirà concretant al llarg de la “setmana de curro” amb un possible quadrant de permanències.
uni-lliure@riseup.net
Per qualsevol cosa: oferiments de materials, hores com a bibliotecari, etc.
Una companya ficarà un espai al web de la Uni Lliure de la Biblioteca Popular.

Qui som i amb qui ens volem coordinar?

Individualitats i/o Col·lectius Cooperativistes:
* Grupo Averia
* EcoXarxa Mallorca
* Universitat Lliure
* Agrohoritzontal
* Radio77
* Assemblea de la Comunitat Universitaria
* Pinyol Negre

3-   compartir   sobre   Coordinadora Llibertària   amb els altres colectius des 3 cruis, q no està clar   
com si posen (o no)

Es comenta que es va proposar després de l'Assemblea de Coordinadora Llibertària realitzar una 
trobada de valoració i ficar un punt explicatiu a l'assemblea des 3 cruis per escoltar les nostres 
posicions/possibilitats des dels diferents col·lectius (Agrohoritzontal, EcoXarxa Mallorca i Uni-
LLiure).

Després de la primera trobada amb gust agredolç celebrem la segona trobada com un èxit 
assembleari i pel moviment llibertari de mallorca, amb vistes cap el futur de seguir teixint afinitats i 
desenvolupar relacions de suport, solidaritat i confiança entre els diferents col·lectius que formen la 
coordinadora i les individualitats, a la vegada que mostres de solidaritat amb altres col·lectius 
(Comunicat 18J contra la repressió sofrida pels moviments socials).

4- Sobre presentació Uni-Lliure al   Col·lectiu   Arrels  .   Propostes de futur.

Després de la presentació el passat dijous 7 de juny se va propossar al Col·lectiu Arrels la 
possibilitat de fer GAFA's autònoms i generar sinèrgies xerrant-ho en calma per veure com podem 
coordinar-nos per compartir els esforços web, teòrics, etc.
Reunioneta informal el 14 juliol després de la Coordinadora Llibetària I. 
La distri nòmada va triunfar al Bar ca'n bruix.

5-   objecció fiscal  . Volem participar-hi com a col·lectiu? Proposta possible de projecte a finançar:   
editorial konektante

ES PROPOSA. Integrar l'Ed. Konektante dintre de les propostes de projectes autogestionats 
(Imprempta col·lectiva). Una companya farà arribar la proposta a l'Oficina desobedient de Mallorca 
(mallorca@derechoderebelion.net)+Grupo Averia
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6- Crida a les llibertàries per la mani antirepresiva: una posició de la uni lliure?

ES COMENTA. Algunes companyes no podran estar dissabte pero estem molt d'acord amb la 
proposta, hem contestat a nivell individual.

ES PROPOSA (i s'acorda): Enviar una contestació com Uni Lliure.
ES COMENTA: que sembla molt canyero poder organitzar-nos aixi (grups d'afinitat d'activistes) i 
que les individualitats puguin també fer convocatòries que generin manifestacions/mobilitzacions.

7- Varis

Alto. Aturem l'assemblea, queden pendents:

7- Distri Nòmade
8-Tasques rotatives (web, correu,...)

20.15h Ens veiem a la propera.


