Acta assemblea Fòrum Social Català,
11 de novembre de 2009

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Logística i finances
Web
Extensió
Programa
Activitats culturals inauguració
Altres

1. LOGÍSTICA I FINANCES
Les aules estan reservades i confirmades. S'ha reservat també la façana per
penjar-hi una pancarta unes dies abans del Fòrum, com en la darrera edició. Ens han de
dir encara les taxes per tenir la UB oberta en diumenge. Ara per ara, hi ha 4.000 euros,
sumant el romanent de la darrera edició i les 4 adhesions registrades fins a dia d'avui.
Es demana a Logística que s'encarregui de gestionar un espai prou gros per
l'Assemblea de Moviments Socials.
Logística s'encarrega també de la fira d'entitats, de les expos al hall i de les
activitats culturals dins del FSCat.
2. WEB
Ja estan en funcionament totes les adreces d'e-mail del FSCat. Cal que es revisi
regularment l'adreça info@forumsocialcatala.cat, se n'encarreguen ara metix en Jordi
Calvo i en Lluís Blanco.
Ja s'ha maquetat la proposta de crida i s'enviarà aquesta setmana a les 140 entitats
que van participar del darrer FSCat, les adreces de les quals s'estan recuperant una a
una.
Està oberta l'opció d'inscripció de seminaris on-line a la web.
La web (www.forumsocialcatala.cat) ja funciona. S'hi han posat links d'altres fòrums
i es demanen més links si algú en té, igual que es demana informació d'altres iniciatives
en territori català vinculads al FSCat per a inscriure-les a la web. La llista d'adhesions
d'entitats encara és buida.
També està activat el blog, on només hi pengen ara per ara les activitats prèvies al
FSCat vinculades a aqust mateix.
3. EXTENSIÓ
El Fòrum Social de la Comunicació no podrà fer-se càrrec de la comunicació. Es
considera que la comunicació comença bàsicament dues setmanes abans del Fòrum. Es
planteja l'externalització de la comunicació (relació amb premsa) al Grup Barnils, i també
es recorda que en l'anterior edició es va fer un dossier de premsa i es va enviar als
mitjans.
Pel que a la difusió, és urgent tenir un pamflet/díptic llest ja, per a poder distribuir-lo
aviat. Entre d'altres, aquest dissabte hi ha trobada de moviments socials a Sabadell i
caldria tenir-lo editat per repartir-lo. Dissabte 21 hi ha també manifestació contra la
corrupció a Barcelona.

Jordi Calvo explica que la comissió va començar amb 7 o 8 membres i ara en són 2
o 3. Estan treballant en una crida diferent, a base de xifres com la campanya del darrer
FSCat. A banda, s'ha fet una roda de trucades a organitzacions i moviments i les
respostes han estat totes positives.
Cal doncs reforçar la comissió amb més voluntaris i apretar el dissenyador (David
Fernàndez) per tenir llest el díptic immediatament.
4. PROGRAMA
Fins a data d'avui hi ha inscrites 5 propostes de seminari. La data límit és el 20 de
novembre, i la comissió de programa es reserva el dret a prorrogar-ne el termini, que es
reunirà el proper 18 de novembre.
Per no generar recels, es proposa que les activitats del Fòrum Social de la
Comunicació, que gaudiran d'un espai propi en el marc del FSCat, s'inscriguin també com
a activitats via procediment normal.
En Gianni demana si es té pensat connectar el FSCat amb el Fòrum Social dels 10
anys a Portoalegre, que es produirà en les mateixes dates. També demana si es té previst
fer com en la darrera edició del FSCat i connectar-se amb altres fòrums.
5. ACTIVITATS CULTURALS INAUGURACIÓ
S'ha consultat pressupost pel lloguer de les Cotxeres de Sants: entre 700 i 1.300
euros, negociables. S'apunta també el Casinet d'Hostafrancs com a alternativa, més
econòmic.
Es proposarà a l'Assemblea de Barri de Sants via Casal Independentista la gestió
d'un concert d'inauguració del FSCat. L'FSCat s'encarregaria de la difusió i cobriria
despeses d'nfraestructures (equip de so) i grups (no cobraran honoraris més enllà de
despeses) a través de les entrades. L'ABS es quedaria el benefici de barra. Se
n'encarreguen Jordi Calvo, Toni Garcia i la comissió d’extensió
6. ALTRES
Cal redefinir les funcions de cada comissió:
Extensió: difusió i inauguració (concert)
Programa: seminaris, tallers, activitats culturals, assemblees
Logística: fira d'entitats, expos al hall, activitats culturals
Assemblea de Moviments Socials: manifestació i accions.

Qüestió DIUMENGE
Per diferents raons, es qüestiona la viabilitat del diumenge com a dia d'activitats, ja
que les activitats que es moguin a la taula horària de diumenge es queixaran, amb raó de
greuge comparatiu, ja que s'espera menys assistència el diumenge.
Es creu que cal ser més gent per decidir sobre aquesta qüestió, i per tant se
subratllarà aquesta qüestió en la convocatòria de la propera Assemblea de FSCat.
En tot cas, es demana a Logística que faci les gestions necessàries a la UB per
aconseguir algunes aules més en dissabte.

La manifestació, es recorda, es farà conjuntament amb la que s'espera que es
convoqui en paral·lel a la reunió dels ministres europeus de Treball, dates que encara es
desconeixen.
S'acaba la reunió a les 21:00 i es convoca la següent per a dimecres 25 de
novembre, a les 19:00h, a Rivadeneyra 6,l 3r pis de Barcelona

