Assemblea del FSCat, 20 de maig de 2009
Ordre del dia
1.

Fòrum Social de la Comunicació

2.

Comissió de Programa

3.

Comisió d’extensió

4.

Comissió web

5.

Comissió logística

1. FÒRUM SOCIAL DE LA COMUNICACIÓ
Es va presentar el Fòrum Social de la Comunicació, un procés que va començar fa més d’un any i es va
mantenir a través d’una llista de correu.
Es planteja la relació entre el FSCat i el FSCom, doncs són dos processos paral·lels que poden acabar
convergint. De fet, es proposa que hagi més contacte entre la llista de correu del FSCat i del FS de la
Comunicació.
La primera assemblea del FSCat tindrà lloc el proper 6 de juny a les 10:30 a la Fundació Quepo, al carrer
Nàpols 215. A l’assemblea es farà una petita introducció dels processos que diferents col·lectius estan duent a
terme.
-

Es demana que algú del FSCat faci una petita explicació del FSCat a l’assemblea. Es farà la petició a través
de la llista del correu del FSCat.

-

Es demana que s’enviï també un document amb informació sobre el FS de la Comunicació

-

A l’assemblea del FS de la Comunicació es tractarà la relació del FSCat i el FS de la Comunicació

2. COMISSIÓ DE PROGRAMA
Es presenta el treball fet per la comissió de programa:
1.

Respecte als eixos temàtics, es plantegen diferents opcions que van reobrir el debat a l’assemblea sobre si
el FSCat s’ha de centrar o no en la crisi, al menys de forma explícita, i definir els eixos temàtics a partir
d’això. Al respecte es recorda que el FSCat es un procés obert a tothom i a totes les propostes i
moviments, potser centrar-ho en la crisi sigui excloent d’algunes propostes. Es recorda també que el fòrum
en sí tracta precisament d’alternatives a un sistema en crisi. De fet, qualsevol proposta al respecte cabria
dins dels eixos temàtics que es van fer servir al FSCat 2008. Es a dir, la crisi inevitablement seria un tema
transversal present en tots els eixos, però sense fer una al·lusió explícita a la mateixa. Es destaca també
que el concepte crisi ara mateix està molt manit, i la utilització de la paraula pot ser perillós. De totes
formes, si es vol atraure a més gent no vinculada als moviments socials, l’al·lusió explícita a la crisi pot ser
una bona estratègia.
La comissió va plantejar:
-

Mantenir el que es van fer servir a l’anterior FSCat:
o

Eix 1: Lluites, estratègies i campanyes en favor dels drets socials, laborals i econòmics.

o

Eix 2: Lluites, estratègies i campanyes per la defensa del territori.

o

Eix 3: Lluites, estratègies i campanyes contra l'imperialisme, la guerra i la globalització
neoliberal.

o

Eix 4: Lluites, estratègies i campanyes per a una societat democràtica.

-

Una nova estructura: Causes / Efectes / Alternatives

-

Es planteja que seguir una metodologia basada en ordenar o organitzar les propostes seguint uns
eixos predefinits és perillosa. Per això es proposa mantenir els anteriors i anar-ho canviant a mesura
que arribin les propostes.

-

Es proposa no mantenir la lògica del repartiment equitatiu entre els eixos temàtics que es va seguir al
FSCat 2008

2.

Es demana a l’assemblea que es proposin les temàtiques per començar la feina de coordinació d’aquestes.
De fet, la comissió de programa no pot fer cap proposta en ferm sense tenir les temàtiques que es
proposen per part dels membres del FSCat
a.

3.

La Plataforma Horta-Guinardó proposa un tema: “aprofitem la crisi per canviar el sistema”

Per aquesta coordinació es proposa l’utilització d’una eina “virtual” que permeti un treball conjunt: un diari
wiki. Aquesta eina facilitarà també l’arribada i l’intercanvi de propostes. S’explica que el diari wiki és una
eina molt oberta que permet la participació de tothom. La forma d’accés a aquesta eina s’enviarà a través
de la llista de correu.

COMISSIÓ D’EXTENSIÓ
La comissió d’extensió va exposar el seu treball:
1.

Anàlisi/Reflexió que es va fer sobre la centralització/descentralització del FSCat i es proposen dues formes
d’organitzar aquesta descentralització:
-

Una setmana del FSCat i activitats en què es pugui enmarcar tot el que s’està fent al territori, no
només a Barcelona

2.

Una concentració simultània els mateixos dies que se celebrarà a Barcelona

Fer servir una imatge comú del FSCat i una forma comú de treballar, per això s’han d’aprofitar els blogs i
la web.

3.

Es plategen les estratègies per portar a terme l’extensió:
-

Es fa una crida a l’assemblea per que els seus membres facin un treball local amb els seus
contactes/xarxes

4.

Es fa una crida per demanar voluntaris per viatjar i fer trobades a diferents llocs del territori

L’extensió no ha de ser només territorial, també sectorial, és a dir arribar a més col·lectius.

Sobre la forma d’organització es decideix no prendre cap decisió i deixar obertes les opcions. De fet es planteja
que no s’ha de delimitar ni insistir en una organització prèvia d’entrada. També es planteja que no s’hauria de
coincidir el mateix dia per permetre la mobilitat.
El centre d’estudis es compromet a fer contactes a Sabadell.
La comissió d’extensió farà la crida de voluntaris a través de la llista.
COMISSIÓ WEB
Es presenta el treball de la comissió: es farà una nova web aprofitant l’estructura de l’anterior (Arrel /
Presentació / Materials / Programa / Comunicació i premsa / Adhesions / Contacta / Enllaços / Agenda)
A la part superiors es mantindran els logos del FSCat i el FSM. A la banda dreta es faran links als altres fòrums
descentralitzats del territori. A la pàgina d’inici es canviarà l’actual format, tipus blog, per fer una petita
presentació sobre el FSCat i, mitjançant un menú, a la banda dreta, es podrà accedir a les diferents seccions:
-

Arrel

-

Presentació

-

Organització: En aquesta secció s’explicarà l’autorganització del FSCat i es podran penjar les actes, els
contactes i altres informacions. P.e., es farà un enllaç al diari wiki de la comissió de programa per fer
les propostes temàtiques.

-

Materials

-

Programa

-

Comunicació i premsa

-

Adhesions

-

Contacta

-

Enllaços

-

Blog

-

Agenda

Es mantindrà el domini forosocialcatala.cat. Es damanarà als membres de l’anterior comissió web els contactes
per realitzar un trasllat del domini.
Els tècnics de pangea ja estan treballant per desenvolupar l’eina i no suposarà cap despesa.
COMISSIÓ LOGÍSTICA
Es decideix tancar la data del FSCat a Barcelona pel 29 i 30 de gener de 2010.
Respecte al lloc de celebració, la comissió ja ha fet un primer contacte amb l’UB. Encara que no s’ha descartat,
no sembla que sigui fàcil. També es van proposar altres llocs (Nou Barris, UPF, Escola Industrial, CCCB).
Finalment es decideix que l’UB és el lloc més adequat, es farà una carta de petició i es plantejaran alternatives
a partir de la resposta de la UB.
Sobre les finances, es va recordar que Justicia i Pau és dipositària del superàvit del FSCat 2008 i que es
necessari obrir un compte pel FSCat 2010.
La comissió informa de que l’any passat el funcionament del Triodos Bank no va ser operatiu perquè no permet
l’ingrés i retirada de diners còmodament. Però es planteja mantenir un compte al Triodos Bank com un suport a
la iniciativa de la banca ètica encara que s’obri un altre compte a Caixa d’Enginyers La comissió acabarà de
prendre una decisió al respecte.
Per començar l’autofinanciació es decideix que s’esborri la llista d’entitats adherides als FSCat 2008 i es
comenci de nou, mantenint les quotes del 2008 i no es demani entrada:
-

La qüota d’adhesió per les organitzacions petites és de 50 a 150 euros

-

La qüota d’adhesió per les organitzacions mitjanes és de 150 a 300 euros

-

La qüota d’adhesió per les organitzacions grans és de més de 300 euros

PROPERES TROBADES:
Comissió de programa: Dimecres, 3 de juny a les 19 hores al c/ Rivadeneyra 6, 3r pis
Comisió d’extensió: Dimecres, 3 de juny a les 19 hores al c/ Rivadeneyra 6, 3r pis
Comissió web: Es convocarà mitjançant la llista de correu
Comissio logística: Dimecres, 10 de juny a les 19 hores al Col·lectiu Ronda.
Assemblea: Dimecres, 17 de juny a les 19 hores al Col·lectiu Ronda.

