ACTA DE L’ASSEMBLA DEL FSCAT DEL 25 MARÇ 2009
Després de llegir els resultats de les reiunions d’avaluació del FSCat 2008, comença una
ronda d’intervencions de valoració del darrer FSCat i de propostes pel FSCat 2010.
Entre d’altres propostes i valoracions que van coincidir amb les de l’anterior avaluació,
es va demanar que:
El FSCat ha de ser un espai de resposta a la crisi
S’ha d’implicar el FSCat amb les lluites actuals, donant-li més presència a
l’Asssemblea de Moviments Socials (AMS)
S’ha de treballar per la memòria del FSCat des de l’inici.,
S’ha de tenir més continuitat del FSCat, encara que algus van mostrar exemples
de campanyes i xarxes soritdes del FSCat que li van donar aquesta continuitat.
S’ha d’aconseguir més visibilitat del FSCat
S’ha d’arribar a més llocs de Catalunya
S’ha de mantindre la connexió amb el procés del FSM
Es dóna a conéixer que a Tarragona, Lleida i Girona es vol treballar dins del procés del
FSCat, però potser que fent les seves pròpies activitats al seu territori.
Es proposa elegir algun tema estrella per donar-li més importància dins del FSCat, si és
de consens, podria ser la crisi.
La discussió sobre partits polítics sí o partits polítics no es tanca com al primer FSCat i
respectant la carta de principis del FSM, és a dir, oficialment no poden participar-hi,
però ho poden fer a través de la seva participació als moviments socials.
Després de l’escalfament de motors inicial, proposem començar a treballar de manera
productiva pel FSCat 2010. És per això que convoquem a una propera assemblea el 22
d’abril, al mateix lloc i hora, on demanem a tothom qui vulgui assistir que vingui amb
els següents temes preparats i debatuts a la seva organització o col·lectiu:
Propostes d’organització pel FSCat 2010
Temàtiques més rellevants pel FSCat 2010
Després d’un debat inicial tractant aquestos temes, crearem les comissions de treball
que entre tothom decidim.

Propera assemblea 22 d’abril 2009 a les 19h, a Rivadeneyra 6, 3er pis
Barcelona

ACTA DE LES ASSEMBLEES D’AVALUACIÓ I CONTINUÏTAT
DEL FSCat
DEL 6 DE FEBRER i 5 DE MARÇ DE 2008

Ordre del dia de les dues assemblees en conjunt:
1. Avaluació
2. Tancament
2.a. Finances
2.b.Enquesta
2.c. Materials
2.d.Memòria
2.e. Festa FSCat
3. Continuïtat

1. Avaluació del FSCat:
Aspectes positius
Participació

Participació: elevada i
diversa
Descentralització/fòrums
locals

Organització:

Bona organització
Espai molt ben condicionat
Materials de difusió

Difusió:

Programació:

Programació de molta
qualitat
Debats als seminaris molt
bons
Seminaris en igualtat
No presència de grans figures
per la inauguració

Aspectes a millorar
Absències: sindicats
majoritaris, sectors
autoexclosos?
Massa Barceloní, poca gent de
fora

Poca impacte als mitjans de
comunicació: per boicot o
perquè no som importants per
ells.
Poca gent a la comissió
d’extensió
Poques accions vistoses de
difusió, com la del 28 de
desembre
No cloenda festiva
Poca transversalitat de temes
No explicació de què és el
Fòrum
Format dels seminaris massa a
l’estil conferència
Eix de territori amb menys
propostes
No vinculació de l’AMS amb

els eixos temàtics
No seminari sobre els Fòrums
Espai de
trobada/articula
ció

Bon ambient
Trobada/reagrupament-retrob
ada
Contactes-articulacions
L’AMS

Poc treball previ i poca
explicació de l’AMS
Confusió AMS i Fòrum
Connexió amb la resta del món
amb no molta participació

Metodologia:

Autogestió/autoorganització
Separació part lúdica dels
seminaris
Austeritat/contenció
Presa de decisions
assamblearia, oberta,
participativa
El procés
Diversitat
Bon temps

Procés massa barceloní
Poc temps de preparació
No planificació o previsió de
futur: memòria,...
No hi ha gaire bé memòria

Altres:

2. Tancament
a. Finances
La Comissió de finances informa sobre el balanç final. Total d’ingressos
18.800, Total despeses 15.000. Superàvit del FSCAt: 3.800 euros.
La Comisisió de finances penjarà a la web el balanç en detall i els imports
exactes a la web del FSCat.
Es decideix que els diners sobrants es dediquin a crear memòria del FSCat,
però sense perdre el caràcter de voluntarietat que en tot moment ha
caracteritzat el FSCat.
Els diners sobrants al final es dedicaran per l’organització del proper FSCat.
L’entitat dipositària serà Justícia i Pau, qui mantindrà al seu compte del
Triodos Bank els diners fins en el moment en que s’engegui el procés
d’organització del segon FSCat, quan es transferiran al nou compte del
Fòrum.
b. Enquesta
Es van respondre al voltant de 200 enquestes durant el FSCat. Els seus
resultats està en fase d’anàlisi. Les primeres dades reflecteixen que de la gent
que la va respondre, la meitat eren de Barcelona i la seva àrea metropolitana
i l’altra de fora, que més de la meitat dels enquestats eren titulats superiors, o
que gaire bé 9 de cada 10 no estaven afiliats a cap partit polític, però que
prop de 8 de cada 10 sí que participaven d’algun moviment social.
Les dades completes apareixeran en breu a la memòria del FSCat.
c. Materials
Tenim dues pancartes, la de la Universitat que està a Intermon i la de la mani
que està a Justícia i Pau.

Els entrepans-pancarta que estan encara a Justícia i Pau no els vol ningú, i si
algú vol passar a per ells, que ho faci la propera setmana o seran llençats. Els
pals els guardarem a Justícia i Pau.
Hi ha també pintures, per les què ha mostrat interès Brian per la seva
organització, que es passi a recollir-les doncs.
Els cartells sobrants i programes els guardarem a una caixa a JiP, fins el
proper FSCat, amb la pancarta.
d. Memòria
S’ha creat una comissió pel tancament del FSCat que proposa a l’assemblea
la creació de dos materials de memòria i difusió del FSCat: un llibre i un
vídeo.
- El llibre l’editaria Icaria, i explicaria l’històric i metodologia del FSCat, els
resultats de l’enquesta de participació i els resums dels seminaris i
assemblees que es van dur a terme.
Es crea un “grup de llibre” on participen l’Anna Monjo d’Icària, Joan
d’Econoncern, Manu de Joves Activistes i Jordi Calvo de Justícia i Pau. Son
benvinguts/des més voluntàris/ies.
El llibre tindria unes 128 pàgines. Per la part dedicada als resums dels
seminaris, es proposarà una estructura similar a la que demanen els de Nova
per la memòria. Es demanarien en principi 2000 caràcters amb espais per
l’aportació de cada seminari.
És molt important que els membres de la Comissió de continguts es posin en
contacte amb els responsables de seminari per animar-los a què envien els
seus resums!
El vídeo es decideix que sigui d’acompanyament al llibre, és a dir, que es
centri en ser la memòria audiovisual del FSCat.
S’aprova que el vídeo el pugui fer alguna persona, i que pugui cobrar un ajut
amb el pressupost que queda del FSCat. Com que els de Quepo es van oferir
a fer-ho a un bon preu, els direm que facin una proposta al “grup de vídeo”,
que estarà format per Xavier, Tica de JiP, Patricia d’Intermon i Pedro del
Sindicat de periodistes que havia mostrat interès però que no ha vingut, així
com les noies que van muntar el plató de TV al FSCat que també havien
mostrat interès i els de Quepo. També son benviguts/des més voluntaris/es,
és clar.
Es proposa que el vídeo formi part del Llibre i que els dos plegats els
venguem a un preu popular però que doni per cobrir les despeses que generin
(5 euros en total?) el grup de vídeo amb el de llibre ja ho veuran.
e. Festa FSCat
El grup de joves del FSCat ha muntat una Festa pel 14 de març a la Torna,
on hi haurà entrega de llufes, un bon soparet alternatiu i mé sorpreses. Ja ens
informaran de més detalls sobre la festa.
3. Continuïtat
Hi ha consens total per donar-li continuïtat al FSCat, i que sigui d’aquí dos anys.
És a dir, ens convoquem a organitzar el II FSCat el 2010. Sobre la data més

idònia es proposa que el FSCat durant el més de març, per no coincidir amb els
exàmens dels estudiants i per tenir un temps una mica millor.
Doncs, a la web penjarem les últimes coses de Memòria del Fòrum i la deixarem
hivernant fins que l’assemblea d’organització del FSCat s’autoconvoqui amb
suficient antelació per organitzar com pertoca el segon FSCat. Tancarem també,
doncs, els emails del FSCat. La llista només serà utilitzada per envair els
materials de la memòria del FSCat i s’hauria de tancar fins que s’engegui el
segon procés d’organització del FSCat.
La continuïtat d’allò engegat al FSCat es donarà al blog del FSCat, on hi ha
espais per penjar les mobilitzacions i altres esdeveniments, espai per penjar
opinions i articles per establir debats sobre el Fòrum o sobre el tema que els que
allà participin decideixin lliurement. Altres mecanismes de continuïtat seran
l’Assemblea de Moviments Socials i altres Campanyes que s’han començat arrel
del FSCat.
És a dir, no es genera cap estructura que doni continuïtat al FSCat, fins que els
moviments socials s’autoconvoquin amb l’antelació suficient per organitzar el II
FSCat que sigui encara millor que el d’enguany.

