
Dijous, 13 d'Octubre de 2011

Acta Assemblea Comunitat Universitaria

Assistència: Aprox. 70 persones

0. S'estableix l'ordre del dia:
– 1. Informació comissions
– 2. Manifestació 15O
– 3. Proposta vaga 17-18 Novembre
– 4. Punt Obert

1. Informació comissions

Comissió de difusió 

Informacions
Es reuniren, i tractaren sobre mitjans de difusió. S'han fet cartells i s'han penjat als edificis, i s'han fet 
pancartes per les entrades a la UIB. 

Propostes
- Es proposa de fixar un dia a la setmana per facilitar la difusió. Sobre internet, es proposa de crear un 
compte de facebook a posta i també un blog (es demana ajuda a qui en sàpiga). S'hauria de veure si el 
sistema de grups pels mails és l'adequada.
- Es proposa de fer un punt de trobada i des d'allà, anar cap on fos. 
- Per fer el blog, es proposa d'aprofitar el d'acampadapalma, ja que està feta la plantilla.

Debat
- Es debat l'hora i el lloc (si hauria d'anar canviant). Es diu d'anar variant per  arreplegar tota la 
comunitat, però té la desaventatja de la difusió, ja que s'ha de fer un cartell nou cada setmana.
- S'opina que ha de ser a un lloc tancat perquè la gent ens vegi i s'interessi i es proposa nomenar un 
administrador dels comptes mails dins el grup de difusió. 

Consensos
- S'aprova el dijous com dia fixe per a l'assemblea.  
- S'aprova per votació que el lloc anirà rotant, que es farà un facebook a posta i que es farà un 
blog.  
- S'aprova de fer un pot comú per tal de sufragar les depeses de difusió.
- Es quedarà sempre a la llibreria com a punt de trobada i després s'anirà al edifici pertinent.

Comissió d'Educació-Investigació

Informacions
- Han tengut problemes per reunir-se. Han mirat de definir la proposta d'educació que volem i han fet 
un escrit definint-ho. L'idea d'aquest manifest és un esborrany on poder basar les accions de la 
comissió. 

Assemblea Comunitat Universitària



Dijous, 13 d'Octubre de 2011

Consensos
- Queda aprovat l'escrit.

Comissió d'Economia

Informacions
- No s'han reunit, però han reunit informació, tots els pressupostos fins 2007. Tenen l'idea de 
aconseguir del BOIB contractes, contractes menors, indagar a allò que es vegi un poc estrany, veure la 
necessitat de les depeses i aconseguir la transparència.

Comissió d'Infraestructura 

Informacions
- Es centraren en les biblioteques, proposant que els mateixos alumnes autogestionem la biblioteca 
durant els caps de setmana. Han xerrat amb la bibliotecària del Ramon Llull i han intentat xerrar amb 
el cap de biblioteques, però no han pogut. Sa Riera queda oberta els caps de setmana. Han pensat de 
fer una performance a Son Lledó, de la qual se n'ha de fer difusió. 
- També xerraren sobre els microones i dia 18 a la reunió del consell d'estudiants participaran per tal de 
fer pressió en aquest tema. 
- Sobre els armariets, varen entrar a la partida pressupostària del 2011, però no se sap si al final amb 
les retallades s'ha llevat o no. 
- També han pensat de tractar amb l'EMT per tal que les línies que van a Son Espases arribin a la UIB. 
- Demanen informació sobre l'absència de menjadors al Cifre. Es diu que hi ha un lloc mort al Cifre 
que ja s'havia comentat d'utilitzar-lo per a això. Es comenta que s'estan lucrant augmentant preus les 
empreses privades (EMT, SFM, bars) mentre van retallant. Es contesta que ja es va xerrar sobre la 
unificació de les targetes i que les traves vénen per part de la conselleria de mobilitat. Es comenta que 
als bars els han proposat de pujar els preus encara més. Es xerra sobre el bus circular, sobre l'absència.
- Es demana qui s'encarrega de la unificació tarifària i dels preus del bar. 

Consensos
S'aprova de la proposta per biblioteca. 

2.Manifestació 15O
Proposta

- Es proposa d'anar-hi en bloc entre nosaltres per tal de promocionar l'assemblea d'estudiants i fer una 
pancarta. Es diu que ajudarà a fer difusió sobre la nostra feina, per no tancar-nos a l'àmbit de la UIB. 

Debat
- S'opina que és millor anar-hi a títol personal. També que es surti a la societat en general, per tal que 
no es quedi a l'universitat com passà amb les protestes contra Bolonya i que la gent vegi que a la UIB 
també hi ha problemes, a títol de la comunitat universitària, que no estudiants, per englobar també 
professors i altres. 

Consensos
S'aprova de crear una pancarta per tal de dur-la a la manifestació. Es tria un coordinador per a 
aquesta acció.
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3. Proposta vaga 17-18 Novembre
Proposta

- La plataforma per la Universitat Lliure de Catalunya ha proposat de fer una vaga tant universitària 
com de secundària per dia 17 i 18 de Novembre a nivell estatal(abans de les eleccions). 

Debat
- Es comenta que s'haurà de fer molta feina per tal que la UIB reconegués l'absència de classe com a 
vaga. 
- S'expressa l'opinió que aquest hauria de ser l'objectiu primordial per tal d'assegurar l'educació lliure i 
per tal d'ajuntar-se amb els treballadors. 
- Es comenta de prioritzar les propostes per tal de fer-hi més força. S'opina que amb la força que té el 
moviment actualment a la UIB no és suficient com per anar a la vaga. També que hauríem de tenir un 
motiu concret per anar a la vaga més que està en contra de quelcom tant general com les retallades. 
- Es comenta que el perill de fer les coses locals és que descuidem les globals, que són les que més 
problemes generals donen. 
- Es diu d'anar d'abaix per amunt, enlloc d'intentar anar directament a l'estat, passar per la UIB, la 
comunitat i ja en un temps plantejar-se d'estendre-ho. 
- Es diu d'anar passa a passa, per tal d'arreglar primer el que ens afecta més directament i després cap 
el general, però sense perdre mai el punt de mira. Vàries veus recolzen aquesta postura. 
- S'opina que una cosa no és contradictòria amb l'altra, de manera que sigui l'objectiu sense deixar de 
bandes els problemes locals, a més, hi ha la possibilitat que sindicats com l'STEI s'afegeixi a la vaga. - 
- Es diu que la gent no sap què feim, ja que després de la difusió no ha vengut més gent i que s'ha 
d'arribar a la gent informant-los sobre què feim. Més veus recolzant la no contradicció. 
- També es diu d'anar alerta per tal que les protestes no s'identifiquin amb ideologies concretes com el 
SEPC o l'STEI. 
- L'única aportació del SEPC a la vaga seria la de proposar-la, no com a que fos seva. Es disculpa un 
membre del SEPC perquè a una entrevista tergiversaren les seves paraules, fent-los els incentivadors 
de l'assemblea. 
- Es comenta que si es fa com a estudiants, s'ha de fer únicament com a títol d'estudiants i llevar 
qualsevol tipus de bandera o símbol, per tal de no excluir ningú.
- Es diu que legalment no tenim cap cobertura si proposam una vaga.
- Es diu de decidir ja l'assemblea si s'anirà a la vaga.
- Hi ha una independència universitària per tal de convocar vaga.

Propostes
- Es proposa de fer una comissió perquè ho discuteixi, però no surt endavant.

Consens
Es decidirà a la pròxima assemblea

4.Punt Obert

- Es demana que qualcú de l'assemblea vagi a la reunió d'avui al casal Alcover, però es diu que es 
tracta més sobre organitzacions amb un representant, per tant, de triar un representant que aporti les 
propostes a la reunió i que després ens informi del què han dit. 
• Es tria una persona que aporti el que hem dit (sense actuar com a representant). 
- Es diu de potenciar més internet per tal de difondre's moltíssim més.
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- La difusió s'hauria de fer com a individus, deixant molt clar que no pertany a cap col·lectiu en 
concret.
- Es comenta que ens estem subestimant perquè tenim molt més poder del que ens pensam. Que no 
hem de deixar de banda el global perquè són l'arrel dels problemes locals. Hem de pensar el les 
prioritats perquè sinó ens podem quedar pitjor.

PRÒXIMA ASSEMBLEA 

DIJOUS,  20 14:00H LLIBRERIA CAMPUS ← Punt de trobada

LA ASSEMBLEA ES FARÀ AL GUILLEM CIFRE
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