
ACTA DE L'ASSEMBLEA  UIB DE DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2011 

 

Dijous 3 de novembre de 2011 

A l’entrada del Ramon Llull 

De 14:32 a  15:30 

Amb una assistència de 30 persones 

 

_Ordre del dia : 

 

1_ Elecció de la taula: moderador ,prenedor d’acta ,torns de paraula. 

2_Infrastructures :Valoració de l’acte de difussió d’avui de la vaga 17-N a les 

biblioteques. 

3_Difussió 

4_Vaga del 17 de novembre. 

5_Propera convocatòria 

 

 

1. Elecció de rols 

Elegim qui farà de moderador ,qui escriurà l’acta i qui pren torn de paraula 

 

      2.Valoració de l’acte de difussió d’avui de la vaga 17-N a les biblioteques 

(INFRASTRUCTURES). 

Per la poca convocatòria que s’ha fet ha sortit bé tot i que no ha vengut la premsa 

(convocada ahir a darrera hora) .La convocatòria s’ha fet sobre tot per facebook .Hi 

havia bastants voluntaris. 

 

Ara cal enviar una crònica o comunicat de premsa per part de difussió ,amb fotos 

incloses. 

 

Si bé la convocatòria no ha tengut gaire difussió la gent ens ha vist ,s’han repartit uns 

800 fulls volants o “octavetes”. 

 

A totes les biblioteques se demana fer un full de signatures per impedir que es tanquin 

les biblioteques els caps de setmana .D’aquesta manera cada vegada que un usuari 

s’acosta al bibliotecari per demanar o tornar un llibre o un ordenador  se podria aprofitar 

per demanar la signatura. Una persona se presenta voluntària per fer un imprés amb un 

resum del que es pretèn i sol.licitar la signatura. 

 

El manifest s’hagués pogut llegir més pics. 

 

La gent s’estranya un poc quan reb el paperet informatiu. 

 

La propera vegada cal definir clarament qui fa els cartells ,els futlletins ...Hi ha hagut un 

poc de confusió. 

 

      3.DIFUSSIÓ : 

 

CARTELLS 

Hi ha dificultats per penjar els cartells quan es demana permís i se segueix la normativa. 

Així és com a succeït al Mateu i Orfila .El conserge ens remiteix  l’administradora de 



l’edifici i aquesta a la vicerrectora .Aquesta darrera demana el DNI i pregunta si es cada 

dia que s’ha de penjar el cartell o sols un cop cada setmana ,demana si l’assemblea UIB 

pertany a qualque grup oficial .Hi ha cita amb la vicerrectora pel dilluns que vé per 

aclarir definitivament aquesta questió . 

El Mateu i Orfila proporciona paper d’estraça a voler ,sense cap reserva. 

 

BLOG ASSEMBLEA UIB : assembleauib.wordpress.com 

 

S’ha reservat espai per què cada grup de treball hi pugui afegir la seva informació. 

Els cartells han sigut penjats al blog. 

 

Dilluns a les 14:00 a l’Anselm Turmeda hi haurà una petita xerrada d’uns 10 minuts per 

aprendre sobre N-1 (com es configura un codi? ....) 

 

DOBLERS :El recaptat la darrera vegada que se’n demanaren han servit per pagar 

“octavetes” i resta de material .El que passa es que  s’han hagut d’afegir 8 € més .Per 

aixó se fa passar bacina i se’n recolleixen més .Tota la informació de ingressos i 

despeses és pública . 

 

      4. VAGA DEL 17 D’OCTUBRE 

Hauríem de dividir-nos en grups per preparar cada un dels aspectes de la vaga .Conven-

dria fer difussió d’aquí a dos dies . 

 

S’ha de fer un cartell per la vaga. 

 

S’ha creat un “event” a facebook :17-N vaga. 

 

Es parla de crear un PUNT DE INFORMACIÓ al Metro i a un costat de l’encreuament 

de la universitat ,prop de la llibreria .S’hi hi hauríen de dur taules .Dilluns i dimecres a 

les 13:00 ,durant una horeta i mitja .El punt de trobada per iniciar l’acció és al Ramon 

Llull a les 12:30 .Tant pel dilluns com pel dimecres se’n presenten voluntaris. 

 

Una vegada  DIFUSSIÓ  tengui la informació preparada s’han d’imprimir fulls volants 

o octavetes . 

 

La reunió amb els sindicats s’hauria d’haver fet ahir dimecres ,però com que no es va 

parlar amb ningú abans ,no ha sigut possible .Per això ara es convoca a tothom qui 

vulgui anar a la reunió amb els sindicats pel proper dissabte dia 5 de novembre a 

L’ATENEU (al carrer missió el qual fa travessa amb oms ,al cap de cantó amb el bar 

“Olmos” . 

 

S’ha d’enviar un e-mail a tota la UNIVERSITAT per anunciar la vaga del 17-N .A la 

primera assemblea un professor es va oferir per sol.licitar accés a tots els correus del 

professorat. Sembla ser de totes maneres que es fa necessari el recolçament de tot el 

departament. 

 

Acció al banc SANTANDER :aferrar amb paper d’estraça  qualque frase de protesta . 

 

Qui dóna el seu DNI a Delegació de Govern per fer la manifestació? La importància de 

ser tu qui dona el DNI és que et fas responsable del que passi i si hi hagués multa sería 

http://assembleauib.wordpress.com/


per tu .La multa s’hauria d’assumir colectivament . 

També la persona que reb el DNI es a qui telefonen per saber coses com a quina hora 

comença i a quina acaba la manifestació . 

Hi ha la possibilitat que sigui un sindicat qui assumeixi la convocatòria ,com ha passat 

en una convocatòria fa poc en que va ser la CGT qui va convocar. De totes maneres és 

necessari tenir algú disposat a donar el seu DNI si el sindicat falla . 

Convé convocar abans de dilluns dia 7  ,ja que el temps màxim per demanar-ho és de 10  

dies . 

La assemblea no té el respaldament de cap professor ni personal de P.A.S ja que cap 

d’aquests col.lectius hi és avui present .Sense la participació d’aquests grups la vaga no 

tendrà cap efecte. 

De totes maneres tot i que els professors no facin vaga esperam el seu suport i que no 

penalitzin l’abscència de classe dels estudiants.Ademés quan parlem amb els sindicats 

algún professor s’afegirà. 

És injust que una sola persona s’hagi de fer responsable de tota la manifestació ,però es 

que si se’n presentassin dues la multa seria el doble ,per una i per l’altra .Aquestes coses 

és així com es fan . 

És millor que una persona de l’assemblea Uib posi el DNI abans que una externa. 

Una persona autònoma o jurídica tendria més protecció. 

En cas de multa es podríen organitzar activitats per tal de pagar-la.De totes maneres se 

n’ha de fer una de molt grossa per haver-hi multa . 

Una assistenta donaria el seu DNI però no sap si vendrà a la vaga del 17-N . 

Si ningú surt voluntari no s’ha d’obligar per sorteig . 

Els institus sortiran si hi ha una convocatòria important . 

Finalment surt un voluntari per presentar del DNI .De totes maneres  finalment no fa 

falta perquè convoca la CGT . 
Molts dels instituts de secundària saben de la convocatòria de vaga .Fa falta contactar 

amb l’assemblea d’estudiants d’Inca .Hi ha alguna manera de contactar amb ells? . 

Cal posar data per tenir enllestit un comunicat per fer arribar a tots els instituts. 

 

RODA DE PREMSA 

Hi ha l’opció de convocar una RODA DE PREMSA .Es millor fer-la a Palma que no a 

la UIB ,ja que a la UIB a la premsa li costa arribar .Es diu de fer la roda de premsa el 

dijous dia 10 ,a les 11:00 am .S’ha d’arribar abans ,a les 10:30 .S’escull el dia 10 perquè 

és just una setmana abans de la vaga .Cal decidir qui s’encarrega .És interessant que hi 

siguin present com més persones millor ,unes 20 o 30 estaria bé . 

 

Abans convé fer un cartell per mostrar-lo durant la roda de premsa .El cartell pot dir :17 

NOVEMBRE ,VAGA D’ESTUDIANTS ,A LES 12:00 AM ,A LA PLAÇA DEL 

TUB.No podem dir vagar de treballadors de l’educació perquè no si hi han implicat . 

Una persona diu tenir contactes amb IB3. 

 

PIQUETS INFORMATIUS : 

Organitzar grups que facin una volta per tota la UIB per informar que hi ha vaga . 

Hi ha dues opcions ,o bé organitzar dos grans grups o bé fer molts de grups de 2-3 

persones .En el segon cas s’opina de que es dóna mala imatge .En canvi en un gran grup 

hi pot haver gent repartint futlletons i d’altre amb un megàfon ,donant una imatge més 

completa i sòlida . 

Es podria quedar per fer el piquet a les 8:00 el dia mateix de la manifestació . S’hauria 

d’establir un horari d’accions .Per exemple a les 8:00 trobada a tal lloc ,a les 9:00 tallar 



carretera ,a les 10:00 esser a tal edifici . 

 

Cal demanar una part del suro del Consell d’Estudiants i així tenir un lloc permanent per 

mantenir informats de les accions ,sense perill que ho arrabassin . 

 

Dia 11 canvia el Consell Permanent .Demà divendres dia 4 finalitza el plaç .Cap dels 

presents a l’assemblea d’avui es presenta . 

 

Es presenta l’alternativa de quedar junts per aferrar cartells però es decideix que el 

millor és que cadascú aferri pel seu compte . 

 

         5. Propera convocatòria 

 

Dijous que vé dia 10  ,a les 14:00 ,al Mateu i Orfila. 

 

RESUM D’ACTIVITATS 

 

_Taller d’N-1 :Dilluns dia 7 de novembre devant l’Anselm Turmeda a les 14:00.Duració 

estimada d’uns 10 minuts. 

_Punts d’informació :Dilluns 7  i dimecres 9  al Metro i devora la llibreria ,des de les 

13:00 fins les 14:30.Punt de trobada a les 12:30 al Ramon Llull . 

_Reunió amb sindicats : Dissabte dia 5 de novembre a L’ATENEU (al carrer missió el 

qual fa travessa amb c/oms ,al cap de cantó amb el bar “Olmos” ). 

_Roda de premsa :Dijous dia 10 de novembre a la Plaça del Tub .Hora:11:00 .S’ha 

d’arribar abans , a les 10:30 . 

_Vaga d’estudiants :Dijous 17 de novembre a les 12:00 a la Plaça del Tub . 

 

 


