Acta Assemblea FSCat 28 octubre 2009
Ordre del dia:
1. Logística i finances
2. Web
3. Extensió
4. Programa
5. Activitats culturals/inauguració
1. Logística
Ja tenim confirmat que farem el FSCat a l’Edifici Històric de la UB, a la Plaça
Universitat. El tenim pel dissabte 30 i diumenge 31 de gener 2010, no pel divendres
29.
El dissabte el tenim demanat de 9,30h a 21h
El diumenge de 9,30h fins 14,30h
No podrem fer ús ni de l’aula magna ni del paranimf, ni tampoc de la capella.
Hem demanat 16 aules de Filologia. S’intentarà buscar algun aula gran per fer l’AMS,
encara que en principi es faria al vestíbul, amb la megafonia corresponent i cadires
llogades.
L’AMS ens sembla millor que estigui programada al final de totes les activitats,
perquè reculli els resultats d’altres assemblees i activitats celebrades dins la
programació del FSCat.
2. Web
La web està en marxa i els emails de cada comissió ja estan en funcionament. Falta el
de “info”, que li enviaran a Jordi C. I a Luis B. perquè el gestionin.
Es crearà un apartat d’agenda, on posarem el Seminari organizat per algunes entitats
del FSCat, a més d’altres activitats que s’enmarquen dins del FSCat.
Es crearà un apartat per l’AMS o un blog (ho parlaran a les reunions de l’AMS).
Es posaran links a altres Fòrums, com el FSM a Madrid.
Es demana facilitar la inscripció d’activitats amb un formulari, la comissió valorarà la
possibilitat de fer-ho.

3. Extensió
La Crida ja s’ha fet i enviat amb la comissió de Programa
S’ha fet una presentació a Lloret de Mar del FSCat
S’aprova fer enganxines, com les del primer Fòrum.
S’intentarà fer extensió on encara no s’ha arribat: Tarragona, Lleida, València,
Castelló, Alacant, Sabadell, Santa Coloma...

Els materials de difusió (cartells, díptic,...) els farà David F., que ja els va fer pel
primer FScat. Intentarem que estiguen per la Primera Xerrada del Seminari esmentat
anteriorment.
La comissió prepararà crides específiques per altres activitats del fScat diferents a
programació de seminaris, com és el cas de la mani, la inauguració, activitats
culturals, accions...
4. Programa
S’ha enviat el formulari i la crida
Per les adhesions es demana fer una crida també específica, i ho posarem als materials
de difusió.
5. Activitats d’inauguració i culturals
L’Ateneu Nou Barris farà activitats culturals durant el FSCat, com va ocórrer al
primer Fòrum
El divendres es farà una inauguració lúdico-reivindicativa, encara no està clar de
quina envergadura. És a dir, no sabem si serà concert, un acte simbòlic, etc. segons les
nostres capacitats organitzatives. Es farà una proposta entre Jordi C. i altres voluntaris
que volen col·laborar amb l’organització d’una inauguració del FSCat, per elegir la
més factible i acord amb la filosofia del FSCat.
La mani la faríem coincidir amb la que es farà amb motiu de la reunió de Ministres de
Treball de la UE a Barcelona aquella setmana, probablement el 25 o 26 de gener. El
FScat s’afegirà a la mani, perquè fer una altra mani en tan pocs dies pot fer que hi
hagi menys assistència i suposi una duplicació d’esforços, ja que molts dels que
estaran implicats a la mani per la reunió de ministres de treball estaran al FSCat.
PROPERA ASSEMBLEA FSCAT L’11 DE NOVEMBRE A LES 19h a
Rivadeneyra 6, ,3er pis Barcelona

