ACTA ASSEMBLEA FSCAT 9/9/2009
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Comissió Web
Comissió Programa
Comissió Extensió
Comissió logística.
Altres

1.Comissió Web:
Des de la comissió expliquen que s'està en tràmits per passar de moviments.net a pangea,
mentrestant s'ha habilitat un nou domini provisional:http://fscat.blog.pangea.org i l'admnistren
l'Àgueda (de l'Institut de Drets Humans de Catalunya) i el Dani (de Pangea). Si algun voluntari més
s'hi vol afegir només cal dir-ho.
Es va aprofitar per fer una explicació de la distribució de la web, i es va demanar que per anar
omplint tots els continguts que ara per ara estan buits de les diferents comissions s'enviin correus
electrònics a: danielgomis@gmail.com.
També s'habilitaran, com fa dos anys, adreces específiques per cada comissió.
2.Comissió de Programa.
Es va recordar que des d'abans de l'estiu hi ha habilitada una wiki: http://fscatcomissiodeprograma.wikispaces.com/ per anar introduint les diferents propostes que cada col·lectiu
tingui de temes a tractar en seminaris, activitats, tallers,...
Es decideix que hi haurà temps per a fer això fins el 31 d'octubre, on llavors, ja s'obrirà el termini
per presentar els diferents seminaris, activitats,... tancats, és a dir, propostes tancades.
Es presenta la Crida Internacional del Consell Internacional del FSM on es proposava que tots els
fòrums locals, regionals, temàtics,... previstos pel 2010 giressin entorn de la crisi.
Així, seguint la línia de la Crida i del que ja s'havia dit en anteriors assemblees es recorda i ratifica
que el tema genèric del fòrum serà la crisi.
La Comissió de Programa serà l'encarregada de fer una crida per animar a la participació en la
proposta de seminaris i serà la que en base el que es rebi via wiki anirà definint els diferents eixos.
3.Comissió d'Extensió.
La Comissió explica que té prevista una crida per animar a diferents col·lectius a participar o a
organitzar actes i accions arreu del territori. També es recorda que ja fa temps es va fer una crida
per elaborar una llista de persones disponibles per fer xerrades sobre el procés del FSCat o anar a
reunions de diferents grups o col·lectius amb voluntat de treballar en el procés.
En aquesta assemblea, coincideixen persones de Badalona, Sant Adrià, que volen treballar pel

Fòrum Social Català i que per separat s'havien plantejat muntar alguna activitat local en el marc del
procés així que decideixen treballar per muntar alguna cosa com a Barcelonès Nord.
Des de Sabadell, també s'informa que el mateix grup que ja fa dos anys va organitzar alguna cosa
està treballant per muntar una activitat la setmana abans del FSCat a Barcelona.
4.Logística
S'expliquen els diferents problemes que s'estan tenint per tenir disponibilitat de l'Edifici Central de
la UB (el mateix que es va utilitzar fa dos anys). A finals de juliol van confirmar que pel divendres
29 que havíem sol·licitat no podia ser, i es va fer la demanda pel dissabte 30 i el diumenge 31, però
encara no han contestat. També es va fer demanda a la facultat de Geografia i Història de la
Universitat de Barcelona (Campus Raval).
Es decideix que es seguirà insistint, fins la propera assemblea, a la universitat per saber si tenim
disponibilitat per dissabte i diumenge, si la resposta és positiva, es farà feina més “política” per tal
d'assegurar-nos la gratuïtat de les aules.
Es comença a discutir la distribució d'activitats al llarg del cap de setmana, si finalment disposessim
de la universitat dissabte i diumenge. Es decideix que ja es discutirà més endavant quan tot ho
tinguem més clar.
5.Altres
-S'informa del seminari que diversos col·lectius presents en el procés del Fòrum Social Català estan
organitzant com a prèvia o per escalfar motors pel fòrum. El seminari porta per títol: “Crisi de
sistema i alternatives”.
-En aquest punt es planteja quines són les activitats “fora fòrum” que han d'estar al web o no. Es
planteja que totes aquelles activitats d'entitats adherides al fòrum i que utilitzin el banner o “lema”
“Cap al FSCat 2010” s'entendran com a part del procés. Això, es planteja per tal de no saturar
l'agenda d'actes i activitats dels diferents col·lectius.
-S'informa del procés que s'està portant a terme d'Enlazando Alternativas
(http://www.enlazandoalternativas.org), de cara a la cimera UE-America Llatina que es farà a
Madrid en el marc de la presidència espanyola de la UE. Es farà una convocatòria oberta, a
principis d'Octubre, a tots els moviments socials i entitats que estan treballant contra l'Europa del
Capital i sobre la crisi, per tal, d'articular una resposta i participar de la contracimera que es vol
organitzar.

