Acta Assemblea FSCat 20 gener 2010
Les comissions fan repàs de la feina feta i pendents:
Comissió de programa:
Ja tenim totes les aules reservades ocupades. Hi ha un total de 96 seminaris, a més
d’altres activitats culturals, exposicions, fira d’entitats,...
El programa definitiu està a internet i l’ampliarem amb tota la informació possible
(descripció, ponents) pels dies del FSCat.
Si ha alguna altra proposta sobre el programa es prega que es faci a través del correu
electrònic els propers dies.
Comissió d’extensió-comunicació:
El dossier de premsa ja està llest. Només queda actualitzar les últimes dades que
incorporem. Està al web.
Es proposa fer una retransmissió en directe (Okupem les ones), pel dissabte i potser
que per diumenge o fins i tot la mani, en funció de la disponibilitat dels que ho faran.
Es demana per aprt de logística els requeriments tècnics (presa llum, internet,...) que
calen per fer aquesta retransmissió.
Roda de premsa: el 26 de gener, davant de la borsa. Es molt probable que hi hagi una
performance per part d’Attac. La nota i la roda de premsa seran conjuntes amb la de la
Campanya que promou la manifestació a la que dóna suport el FSCat.
El programa de difusió és el següent: s’envia nota d premsa el dia 21 i el 25. Farem
trucades a tots els mitjans abans de la roda de premsa.
S’elegeixen com a portaveus del FSCat d’enguany (amb la premisa de renovar les
cares respecte al 2008):
- Eulàlia Reguant (Justícia i Pau)
- Luis Blanco (IAC)
- Sandra Ezquerro (feminisme)
- Laia López (Intermón)
- Brian (Immigració)
- Pepe (Col Ronda)
- Dani Gomis (Setem)
- Jordi Garcia (Xarxa Economia Solidària)
Es fa un repartiment de cartells i un plan per penjar-los:
Poble Sec: Revolta Global
Casc Antic: Revolta Global
Raval: Setem
Sant Antoni i eixample esquerra nord: Ateneu Layret
Gràcia: En Lluita
Sarrià: italians
Sants/Corts: Món sense Guerres
Autònoma: En lluita
Sant Martí, Clot, Poble Nou: Acordem
Cerdanyola, Sabadell,...: FAS
Castelldefels: Associació Afectats...
Girona i Tarragona: IAC
Materials: els fulls volants arribaran en pocs dies, els cartells estaran a Justícia i Pau.
El programa estarà imprès a La Directa de la propera setmana.

Comissió de logística i finances:
Ja hem arribat als 16.500 euros de pressupost, és a dir, ja cobrim costos.
Hi ha 120 entitats adherides
Es farà una paella per tothom, a un preu de 5 euros amb beguda i amanides.
Per la gent vegetariana hi haurà una paella vegetariana que farà el Llorenç
No hi haurà guarderia per deixar els nens, per les dificultats organitzatives que
suposa.
La propera reunió serà el dimecres 27 de gener a Rivadeneyra 6, 3er pis.
Barcelona.

