ACTA FSCat 23/12/2009
1. Programa
Des de la Comissió de continguts informa que s’han proposat les diverses fusions (quan es detecten
seminaris amb continguts semblants) a les entitats implicades.
Hi ha una reunió prevista per al 4 de gener per a contemplar les fusions realitzades i per a resoldre
les que estan resultant més complicades (segueixen quedant més seminaris que horari).
Es proposa que si cal deixar fora algú, han d’estar molt clars els criteris, com per exemple que hi
hagi una temàtica aliena als temes propis del FSCat (per exemple temes religiosos, etc.), tambe es
planteja que fer qmb els seminaris proposats per una sola entitat en cas de que no tinguem sals per
tothom
Es comenta també que s’ha d’accelerar el tancament del programa, ja que cal maquetar-lo i
dur-lo a impremta per tal de poder-lo distribuir
Es plantegen diverses problemàtiques per part d’algunes entitats pel que fa a les fusions:
− Horta-Carmel: no els han fet arribar els contactes de les associacions amb les què s’han
de fusionar. La Comisssió de continguts es compromet a facilitar-li.
− Assoc. D’Esperanto: per la naturalesa de la seva associació, no han trobat amb qui
fusionar el seu taller, tot i que sí que han trobat suports d’altres entitat. Des de
l’Assemblea es comenta que si es compta amb suports de pes, cal tenir-los en compte i
no considerar un seminari o taller ‘solitari’. Es proposa també ampliar el nombre
d’aules.
− ATTAC: No estan d’acord amb la fusio que se’ls ha proposat ja que consideren que
tenen plantejaments ,molt diferents.
− Seminari sobre Palestina: 3 de les 4 entitats que han de fusionar el seminari estan
d’acord amb la fusió i han convingut com realitzar-la.
− Federació d’Associacions Ecologistes: demanen que es puguin casar els temes d’àmbit
territorial i sobre sostenibilitat territorial, especialment a nivell català.
− Fundació Desenvolupament Comunitari: Han proposat 2 tallers. Un l’han pogut fusionar
sense problemes, però s’han quedat sols en el taller que han proposat sobre la Memòria
de 10 anys de FSM. Comenten que és un tema prou important per a que no caigui.
Atesa la necessitat de resoldre el programa del FSCat, s’inicia una deliberació sobre la conveniència
de demanar més aules: La Comissió de logística comenta que cal tenir-ho clar per a sol·licitar-ho a
la Universistat; cal veure a més com augmenta el preu del lloguer d’espais. Altres persones (Brian)
comenten que cal anar amb compte a l’hora de demanar més aules, perquè es corre el risc de
provocar un excés d’activitats paral·leles i que després no s’omplin les aules.
També es delibera sobre potestat de la Comissió de continguts per a fer caure seminaris o tallers.
Alguns membres de la Comissió (Luis) exposen que s’estimen més convocar una Assemblea
extraordinària per tal de fer caure o no els seminaris inscrits. Tanmateix, l’assemblea confirma per
unanimitat la confiança i potestat que atorga a la Comissió per a fer caure seminaris, tenint en
compte els criteris establerts a lassemblea. No obstant i, contemplant el neguit de la Comissió de
continguts, davant la possibilitat de temes que surtin de la normalitat (com haver d’excloure
seminaris), es proposa la possibilitat de fer una assemblea extraordinària el 7 de gener per a tractar
aquests temes, en cas de que sigui necessari
D’altra banda, es comenta que si s’han de fer caure seminaris només perquè ‘no hi caben’, haurem
fet alguna cosa malament en l’organització del FSCat. Lassemblea del FSCat treballa perque ningu
quedi exclos

Es planteja la possibilitat de crear un espai de dones que no coincideixi amb altres tallers o
seminaris organitzats per dones. La Comissió de continguts respon a aquesta qüestió dient que no
s’ha organitzat aquest espai perquè no s’ha demanat.
2. Extensió / Inauguració – Cloenda
La Comissió informa que no disposem d’un espai per a la inauguració i tampoc no es pot comptar
amb Leo Bassi perquè té una actuació a Madrid.
Pel que fa a la inauguració hi ha diverses opinions:
•
•
•
•
•
•
•
•

Per una banda es creu que cal obrir-la el màxim possible al carrer -potser amb un “pasacalles”per tal de donar-li més difusió. Expliquen que el grup de joves dATTAC realitza performances,
etc i s’ofereixen a fer alguna dinamització.
Hi ha diverses entitats que manifesten que si s’ha de fer una inauguració, cal que sigui en el
mateix espai del Fscat
Es comenta que es pot fer una batucada prèvia a l’inici del FSCat i altres activitats de l’estil.
Remarca que com activitat prèvia de difusió hi ha la manifestació que es farà el dijous anterior i,
per tant, cal centrar les forces en la cloenda.
Es comenta també que cal centrar-se en la roda de premsa prèvia
Altres organitzacions insisteixen en què és preferible centrar-se en la cloenda, ja que en els dies
previs a la celebració del FSCat hi ha un excés de feina.
Altres organitzacions estan d’acord amb fer una inauguració per tenir més ressò mediàtic
Es comenta la possibilitat que aquella/es organització/ons que ho vulguin, poden fer la
performance sense que ho assumeixi la Comissió.
La Comissió de logística recorda que es triï el que es triï, cal pensar en la qüestió dels permisos,
sol·licitud de sales, etc.

Hi ha la possibilitat que Nou Barris faci una actuació (batucada, diables, etc) al carrer .
Davant les diferents opcions, es planteja la possibilitat de centrar-nos més en la cloenda per a
reforçar-la.
Per a la cloenda hi ha diverses propostes: paella popular, concert, actuació de Leo Bassi...
Cal pensar que en aquestes dates existeix la possibilitat que plogui, per tant hauríem de pensar en
alternatives.
La possibilitat de fer un dinar pren força. Es proposa que l’organitzi una entitat i fixi un preu
popular.
La Comissió Logística es compromet a estudiar les qüestions dels permisos, etc. Demanen que
passin un mail a finances amb els contactes de les entitats que poden fer paelles populars.
Logística/Finances La Comisió fa un resum:
Hi ha 48 entitats adherides que han pagat o han demanat l’exempció del pagament.
S’estan enviant e-mails a les entitats adherides per a que paguin i recordant que també es
poden fer adhesions personals.
Es proposa ampliar el termini fins el 13/1/2010 per a sol·licitar les fitxes per a participar a la
fira d’entitats (s’accepta).
Malgrat que el FSCat es comprometia a posar la megafonia, cadires i taules per a la Fira, es fa
una crida a les entitats per si en tenen per a deixar-les en préstec, ja que fins el moment tenim
menys ingressos del que hi ha pressupostat com a despesa. No s’ofereix ningú. Comenten que
és difícil que ho deixi alguna entitat; es pot mirar de llogar-lo a un bon preu: es demana que
qui ho conegui, que ho comenti

La Comissió de continguts demana 2 aules per als audiovisuals i pregunta si han de fer caure
aquells seminaris d’entitats que no hagin pagat.
Després de deliberar, l’Assemblea acorda que caiguin del programa aquelles entitats que no
hagin pagat la quota d’adhesió (o demanat formalment l’exempció), no el seminari. Es
planteja com a termini de pagament el 3-4 de gener.
Es reprèn el tema del dinar popular i es proposa que se n’encarregui l’Associació afganesa.
També es pregunta si se’n podria encarregar alguna entitat que no participi en el FSCAT.
S’acorda que sí, sempre que segueixin criteris d’economia solidària.
Finalment, es pregunta si coneixem MIGUEL VERDAGUER MONTES, ja que ha fet una
transferència sense posar el nom de l’entitat adherida.
4. Comunicació
Es proposa la creació d’una comissió de comunicació. Es proposa preparar-la a les persones que van
integrar la comissió. Es demana qui s’hi afegeix.
Es pregunta si ho estan abordant a les zones, ja que en tenien la intenció. Proposen fixar un
dia i parlar-ne per mail.
Es comenta que el web i el bloc no apareixen apropiadament quan es busquen pel google.
S’estudiarà
5. Manifestació
Es proposa fer-la el dijous previ al FSCAT aprofitant la reunió de Ministres de treball a Barcelona.
Es convocarà a les 18,30h i l’inici serà a les 19,00h. Es proposa Diagona-Pg de Gràcia, ja que no se
sap encara on es reuniran, però es pot aprofitar que la zona conté molts edificis ‘emblemàtics’ per a
protestar.
Es proposa afegir el logo “Contra l’Europa del Capital” de la campanya de 2006.
El lema que es proposa és “Contra l’Europa de l’atur i la precarietat, repartim el treball i la riquesa”.
Es qüestiona el lema tant pel concepte de riquesa (versus decreixentisme) com per treball (en
singular), que només contempla el treball remunerat.
Després d’intercanvi d’opinions es manté el lema originari.
Es proposa afegir en el cartell “Una altra Europa és possible” i es demana que la imatge sigui
més clara i més actual i que el logo del FSCat surti mes gran
6. Pancarta
Es planteja que cal fer-ne una de ben grossa amb el lema “Una altra Europa és possible”.
Algunes entitats comenten que no cal fer una pancarta comuna, ja que les entitats voldran participar
com a tals (i no globalment com a FSCAT). Es planteja doncs fer una pelFSCat per donar-li
visibilitat , pero ja es debtatra a la propera assemblea
7. Assemblea de Moviments Socials
Es demana a totes les entitats que fan seminaris que informin sobre la realització de l’Assemblea
per assegurar l’assistència. També es demana a les entitats que treballen en xarxa o plataformes que
facin èmfasi de la participació en l’assemblea.
8. Altres:
Es realitza una exposició sobre incineració de residus al Centre d’art Sta Monica, i coincideix amb
l’FSCAT. Es demana que pugui aparèixer en el programa. Es respon que pot ser problematic, ja que
moltes organitzacions es troben en la mateixa situació. No obstant, es planteja que es pot posar
propaganda a les taules a l’entrada del FSCAT.
9. Propera assemblea: 13/01/2010

