Acta Assemblea del Fscat 25-11-2009

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Repàs de comissions (logística, extensió, web, programa)
Assemblea de Moviments Socials (AMMSS)
Trobada de Sabadell 14 de novembre
Ocupem les ones

1. REPÀS DE COMISSIONS
1. Logística
Tenim més adhesions però no s’han fet les transferències bancàries. Per ara només 19
entitats han fet el pagament. Tenim 7.800 euros.
Ens han donat els pressupostos de la UB que són semblants als de fa dos anys.
En total tot el cap de setmana sortiria per 6.515 euros. Aquí entren les despeses de personal,
logística i neteja.
Es una mica més car perquè aquest any també hem reservat el diumenge.
Necessitem saber el número exacte d’aules que tenim.
Tenim el pati interior per fer la fira d’entitats. Utilitzarem el vestíbul per la AMS però
necessitem un bon equip de so, potent.
Es debat que el pressupost de la Universitat és molt car i es decideix que estaria be tenir les
despeses mes detallades per saber quant ens costarà cada cosa.
2. Extensió
Hi ha hagut moltes més propostes de seminaris i ara només quedarien unes 4 entitats que no
han fet cap. Llavors l’objectiu de la comissió es trucar a les entitats que falten perquè facin
les seves propostes.
A l’àmbit territorial, sabem que els de Girona, encara que són pocs, faran alguna cosa el cap
de setmana abans i desprès vindran a Barcelona el mateix cap de setmana del FSCat.
Respecte al material, en David de La Directa està començant el cartell i les octavetes petites
per fer difusió (semblants a les del any passat amb xifres, etc)
INAUGURACIÓ
Hem demanat pressupost a Cotxeres de Sants per fer el concert el divendres a la nit. Ens fan
preu d’entitat i són 800 euros. Aquí entren tècnics i neteja. La gestió de la barra va apart.
Hi ha un problema: només ens deixen les cotxeres fins les 11 de la nit.
O be es podria encarregar el Casal independentista de Sants i repartir els beneficis (80% per
el Casal i 20% per el Fscat) o be ens podríem encarregar nosaltres mateixos.
S’ha fet una simulació de despeses:
800 neteja
+800 equip de so
+400 per cada grup de musica (x 3)
=2800 euros

1

Si cobressin un mínim de 3 euros per entrada fins a 10 euros (per els que vulguin/puguin fer
una aportació d’ajuda), i calculéssim que venen unes 400 persones, tindríem dèficit i hauríem
de mirar quin tipus de dèficit podem assumir.
A Casinet és igual que a Cotxeres.
També podem explorar la possibilitat de fer ho al Consell de Joventut, al Espai Jove que hi
ha a Fontana.
Es veu que aquí hi ha una sala de concerts amb una barra petita i que ens podria sortir més
barat.
Al debat es parla de consultar la proposta d’inauguració de la Assemblea de Nou Barris per
tenir-la com a opció.
Es parla de que no tenim diners i que no sabem si podem assumir un dèficit en l’organització
del concert.
S’insisteix en que la gent ha de pagar l’adhesió. Es parla també de promocionar les
adhesions individuals perquè fa dos anys van donar un bon resultat.
3. Web
Es van actualitzant els textos.
S’ha de canviar la data límit per adherir-se, s’ha de actualitzar.
Es torna a debatre sobre el tema de les adhesions. Tenim 37 entitats adherides però només
han pagat 19.
Es parla de que cada vegada que la gent s’adhereix o envia una proposta de seminari se li
reenvia un mail dient que han de pagar.
Es comenta que el Setmanari Directa no pagarà la quota perquè estan fent tot el material.
S’acorda que les assemblees d’estudiants no paguin si no tenen recursos però se’ls
demanarà igualment.
Es recorda que cap entitat deixarà de participar per problemes econòmics.
4. Programa
Hi ha 78 propostes de seminaris. El dia 1 de desembre s’acaba el termini.
Com al final hi ha hagut moltes propostes el FSCat es farà dissabte i diumenge.
Hi ha la proposta d’ allargar en el temps les franges d’horaris.
Es proposa que no hi hagi tants seminaris a la mateixa franja horària, però es veu molt difícil
de posar en pràctica.
S’informa que aquest any s’han fet moltes propostes de seminaris conjunts.
S’insisteix en que s’ha de assegurar la diversitat i mira bé que el repartiment de els horaris
sigui just per tothom.
2. ASSEMBLEA DE MOVIMENTS SOCIALS
Respecte a quan es fa la AMS, es decideix fer-la a l’ultima hora del diumenge i s’intentarà
posar seminaris atractius a primera hora del diumenge per assegurar-nos la participació de la
gent.
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La comissió de programa fa una crida perquè la gent proposi accions per la setmana
d’accions d’abans del FSCat.
Es parla de la possibilitat de fer una memòria del FSCat però no es concreta si es farà.
CLOENDA
Es proposa fer una paella popular.
3. TROBADA DE SABADELL DEL 14-11
Encara no se sap quan es farà la trobada de ministres a Barcelona. A la trobada es va
acordar impulsar la campanya contra la presidència espanyola de la UE.
La primera Assemblea es el 12 de desembre, quan es farà el manifest.
La agenda proposta de la Campanya és:
Primer acte: manifestació per la trobada de ministres Barcelona i FSCat.
Dies de mobilització: 8 de març i 1 de maig.
Cimera UE- Mediterrània
Cimera Amèrica Llatina a Madrid del maig
Hem d’esperar a concretar millor aquest agenda
5. OCUPEM LES ONES:
S’informa que la gent de Ocupem les ones volen gravar el FSCat igual que fa dos anys.
LA PROPERA ASSEMBLEA DEL FSCAT ES EL 9 DE DESEMBRE A LES 19 HORES

3

