
Dijous, 20 d'Octubre de 2011

Acta Comunitat Universitària
Assistència: Aprox. 50 pers.
Ordre del dia

0.Comissions
1.Vaga 
2.Expansió de l'assemblea
3. Horari de comissions

0.Comissions

Difusió : · Creació de cartells i pancartes (fixa a l'assemblea, a les entrades i a la llibreria)
· Creació d'un N-1, ja que permet una millor organització. Ja té el subgrup de difusió 
i es proposa la creació de nous subgrups per als grups. 
· Creació d'un compte de facebook, twitter 
· Es cedirà l'espai si demanam permís al president i sols tendrà accés gent 
autoritzada.
· Si es vol enviar un correu a través del servei d'informació es pot fer. S'ha d'enviar 3 
dies abans de l'esdeveniment com a mínim.

Educació: · No s'han reunit. 
· Hi ha hagut modificacions sobre el document i a lo millor s'hauria de modificar.

Economia: · Necessiten més gent.
· S'han tudat molts de doblers en la creació d'infraestructures (des del 2007) es creu 
que hi ha “trapixeos”.
· L'edifici del CTI es creu que ha estat creat amb doblers malgastats. (2 000 000 €)
· Ens hauríem de centrar en que Bolonya obliga l'assistència a classe i això requereix 
una gran inversió en espai.
· Hi ha projectes aturats com la biblioteca central que han estat aturats i hauríem de 
mirar com es dona prioritat.

*Modificar-ho algú de la comissió que ho expliqui un poc millor.
Logística; · No s'han reunit ja que esperaven la cridada del cap de biblioteques. 

· Queden dilluns.

2.Expansió de l'assemblea

· Es proposa començar per lo bàsic per atreure gent (microones, biblioteques...) per a 
que la gent vegi que que s'estan fent coses i no sols ens reunim per a xerrar.
· Es proposa alguna acció vers a les biblioteques. Com ara posar-nos davant Son 
Lledó fent una performance, simulant que no tenim biblioteques. 
· Es sol·licita primer parlar amb el cap de biblioteques, per a que ens ajudi en 
l'autogestió de biblioteques.

· Del grup de difusió s'hauria d'enviar el correu a tota la llista de correus. També es 
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proposa la difusió a les parades de bus i metro a hores punta. S'hauria d'establir una 
pancarta al hall de cada edifici per a difondre l'assemblea.
· Es proposa alguna acció en contra dels preus dels bars. Com ara fer el dinar 
nosaltres davant de la mateixa biblioteca amb ull en no repercutir als treballadors. Es 
posen exemples com a Itàlia o a Granada on els preus són de 2 i 3 euros 
respectivament (menú). Creim que aquests bars haurien de ser públics i no hauria de 
ser una empresa que cerca un benefici.
· Es proposa que en lloc de centrar-nos en la creació d'una bona estructura (del 
discurs i organitzativa) i no tant en accions. Ja que les pujades de gent solen sorgir 
quan hi ha una objectiu fitat. També es proposa la creació d'una taula informativa.
· Es proposen passa-aules. Es proposa que sigui per a accions concretes importants, 
com la possible vaga.
· S'acorda que entre les comissions d'educació, logística i economia la creació 

d'un manifest per a repartir-lo i establir un punt d'informació per a difondre-lo. 
· S'exposa que fa tres anys que es va dient que els llibres editats a l'UIB es 
digitalitzaran l'any següent.

1.Vaga 
.Es parla de seguir la vaga convocada a Barcelona i altres llocs per el dia 17  i 18 de 
Novembre.

. Es comenten alguns motius pels quals es pot demanar vaga. Per gestionar el deute, 
per els doblers donats a la banca, per la defensa dels serveis públics i llocs de feina.

.Es consensua convocar vaga dies 17 i 18 de Novembre. 

.Es crea una comissió de vaga.

3.Horari de comissions

Infraestructura -> Dimarts 16:00h Ramon Llull (Claustre)

Educació -> Per internet

Economia-> Divendres 14:00h Anselm Turmeda (Porta del Bar)

Comissió Vaga -> Dilluns 18:00h Ramon Llull ( Claustre )

Economía -> Després de l'assemblea.

PRÓXIMA ASSEMBLEA DIJOUS 27, 14:00H

ANSELM TURMEDA
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