ACTA ASSEMBLEA FSCAT 14/10/2009
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Comissions
Assemblea Moviments Socials
Inauguració
Manifestacions i accions
Xerrades prèvies

1.Comissions
1.1 Web
La nova web ja està en funcionament i amb contingut, cada comissió té el seu espai.
Cadascuna de les comissions té un compte de correu genèric – cal demanar els codis d’accés a la
com.web (premsa@forumsocialcatala.org)
Del compte genèric: info@forumsocialcatala.org es faran càrrec el Jordi de JiP i el Lluis de
ATTAC.
Blog del FSCat està pendent d’activar.
Difusió
El document per a la crida fet des de les comissions d’extensió i continguts/programa
s’enviarà a la com. web perquè facin la difusió a la llista FSCat. Tothom participarà en la
difusió reenviant la crida al màxim d’adreces possibles (entitats, moviments i persones
interessades)
Queda pendent trobar totes les llistes que es van fer servir per al Fòrum 2008 – Jordi/Eulalia
de JiP?

1.2 Extensió
Crida: resta pendent confirmar el document de fusió fet entre les com. d’extensió i web i reenviarho al a com. De web per fer l’enviament a la llista FSCat2010. La assemblea comenta que anem
tard fent la difusió, tenint en compte que l’any passat es va fer abans i per les dades per rebre
propostes de continguts.
Demandes per fer extensió física
Nit del voluntariat a Girona (6 de novembre) – es presenta la demanda feta a la Assemblea
des de Girona per participar presentant el FSCat2010. Des de la assemblea es considera
important participar però que ho facin les entitats de Girona que està treballant al voltat del
FSCat aquesta any. Cal enviar la informació a la gent de Girona perquè ho pugin assumir.
Despeses generades per fer la extensió física – des de laa com. Es pregunta a la assemblea si
el FSCat pot assumir les depeses generades al voltant del Fòrum (desplaçaments) – la
assemblea decideix que sí sempre que des de la assemblea s`hagi aprovat la despesa i les
persones vulguin acceptar aquest cobrament.
Crida de voluntaris per fer l’extensió física – des de la com. Es recorda que es necessiten
persones per col·laborar en l’extensió física. Es demanen voluntaris per crear un llistat de
persones amb el seu contacte i disponibilitat. Es parla de contactar amb els portaveus de el
Fòrum anterior. De la assemblea sorgeixen tres persones voluntàries: Jordi (JiP), Lluis
(ATTAC) i Ricard (IGOP)
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1.3 Logística
Cap persona de la com. de logística va poder assistir a la assemblea i el Lluis de ATTAC va
transmetre el que volien dir a la Assemblea.
16/10/09 – data de resposta des de la UB
Es va passar una proposta de carta per fer pressió a la UB en el cas de que la resposta del dia 16/10
sigues negativa també es va parlar de convocar una reunió de “pressió” als vicedegans amb gent de
referència del FSCat (Arcadi, Paco de la Universitat PiF, gent de la comissió...). Tant la reunió com
la carta resten pendents de la resposta de la UB a la demanada de celebrar el FScat en les seves
instal·lacions. Per tant, fins el 19/10 no es farà res al respecte.
Si calgués fer servir la carta, des de la Assemblea es va decidir que el criteri de com fer servir-la es
decidiria des de la com. logística.
1.4 Programa
Crida: ja han enviat la seva proposta de document de crida a la com. d’extensió.
Calendari: data límit per rebre propostes: 20/11/09 i fins el 06/12/09 per posar-se en contacte amb
les entitats (aprox. 15 dies)
Programa del FSCat
L’any passat es va treballar amb Directa i es vol mantenir per al FSCat 2010.
La feina de la com. depèn de que es decideixi el lloc de celebració del FSCat2010 per
establir llocs, horaris, etc.
Criteris per a la selecció de propostes:
o Es prioritzaran les propostes que vinguin d’entitats que estiguin treballant en xarxa
respecte a les que facin una proposta de forma individual.
o Si arribessin propostes sobre un mateix tema des de diferents entitats, en la mida del
possible, s’intentarà posar en contacte a les entitats perquè puguin presentar una
proposta conjunta.
Metodologia per rebre propostes: formulari de la WEB + BBDD (gestionada per la comissió
de programa)

1.5 Comunicació
Fins ara, no hi a cap comissió encarregada de fer temes de comunicació – a la assemblea es va
decidir qui ho faria i què cal fer: aquests temes quedin afegits a les tasques de la com. d’extensió
amb coordinació amb la com. web.
Què s’ha de preparar? dossier de premsa, estratègia de difusió, materials, cartelleria, díptics, etc.
El Jordi de JiP contactarà amb la persona que va preparar els materials per la 2008 per veure la seva
disponibilitat envers al FSCat 2010.
Es parla de que una vegada finalitzat el Fòrum Social de la Comunicació, es pugui contactar amb
ells perquè assumeixen les tasques de la com. de comunicació del FSCat2010 (dates: mitjans de
novembre)
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2 Assemblea de Moviments Socials (AMS)
Es fa una crida a la participació
Es vol crear una agenda comuna de mobilitzacions i establir un posicionament polític.
Calendari de les reunions: les mateixos dies que la assemblea del FSCat2010 però 1h abans.
Des de la assemblea es considera bé que la AMS tingui un espai propi a la web del FSCat per posar
el materials que es vagi generant.

3 Acte inauguració
Es va proposar el tema de fer un acte de inauguració del FSCat 2010 el dia abans (divendres)
Es discuteix sobre l’ utilitat, intencionalitat, tipus d’activitat que pugui encaixar amb els objectius
del FSCat.
L’Acte estarà condicionat per el horari i el espai en que es faci el FSCat 2010.
Es va fer una pluja de idees sobre els possibles continguts de aquesta acte inaugural: temes culturals
(correfocs, concert), teatre al carrer, artistes amb impacte (Leo Bassi). Importància de comptar amb
la implicació d’entitats culturals.
Es considera necessari fer aquest acte però cal una comissió específica per organitzar-ho. A la
propera assemblea es vol definir una comissió per a la inauguració, cloenda, accions i manifestació
final.

4 Xerrades prèvies
Xerrades organitzades per JiP, Observatori del Moviments Socials de la Universitat PiF, Nova,
entre altres.
Als materials (díptics i cartells) s’utilitzarà conjuntament el logo de les entitats organitzadores el
logo del FSCat per enfortit la idea de que anem cap al FSCat 2010.
Estem pendents de rebre el programa a la llista FSCat, la primera xerrada es el 17/11/09, des de la
assemblea i la com. d’extensió es veu la necessitat de comptar amb materials dels FSCat2010
(cartells´, díptic...)
Es prega fer la màxima difusió de aquestes xerrades a les entitats al voltant del FSCat.

Propera Assemblea: dimecres 28 d'octubre a les 19h (C/Rivadeneyra 6, 3er)
(a les 18h. Assemblea dels Moviments Socials)
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