Acta Assemblea FSCat- 27 abril 2011 19h a Justícia i Pau
Comença el procés de preparació FSCAT 2012
Avaluació i funcionament d’anys anteriors:
-

4 comissions: finances i logística, continguts, extensió i comunicació.

-

Lema genèric i participació oberta a diferents temàtiques.

-

El FSCAt del 2010 va centrar-se a les activitats autogestionades i va ser un
espai més de mostra d’entitat que de vertebració dels moviments i campanyes
com havia estat anteriorment.

-

Es creu necessari reinventar l’FSCAT, introduir noves idees per fomentar la
participació, fer-ho més atractiu i que l’FSCAT sigui un espai d’articulació dels
moviments socials i iniciatives.

Pluja d’idees: Què volem per l’FSCAT 2012?
Redefinició dels objectius
-

Que serveixi per articular els moviments socials i que faciliti desenvolupar
campanyes i estratègies conjuntes de lluita,

-

Superar el concepte de fira, quelcom més creatiu i participatiu.

-

Crear sinèrgies entre plataformes i organitzacions de 1r i 2n nivell.

-

Organitzar tallers més participatius, i no conferències-ponències teòriques

-

Plantejar-nos com ens articulem amb societats líquides, moviments líquids,
xarxes crítiques. No cal treballar tant els continguts.

-

Vehicular la lluita per a un altre món possible.

-

Descentralització

Continguts
-

Definir un missatge i/o fil conductor que podria estar orientat a la democràcia i
la participació a partir de la situació actual de desafecció política.

-

Aprofitar el lema: “Indigneu-vos”.

-

Moviments socials emergents, reivindicació de la democràcia, explosió
d’iniciatives socials..

-

Tenir en compte el context en què es donarà a nivell estatal: pre-eleccions.

Format
-

Buscar una metodologia per compartir les experiències que sorgeixen.

-

Treure xerrades i introduir assemblees de moviments social i les assemblees
temàtiques

-

Propostes i solucions concretes en format tallers de cara als més afectats per
la crisi. Què puc fer? Tallers d’empoderament

-

Alguna cosa similar al tribunal popular permanent dels pobles d’Enlazando
alternativas.

-

Un espai per conèixer alternatives + algun acte públic (aparador) + espai per
generar sinèrgies i articulacions (assemblees, dinàmiques, ...)

-

Activitats formatives.

-

Es podria iniciar un procés participatiu a partir d’ara amb els moviments socials
i que ens permeti fer incidència.

-

Incloure també
documentals...

accions

espontànies,

del

món

artístic,

audiovisuals,

Organització interna
-

Organitzar comissions

-

Fer un llistat amb les entitats i moviments per poder fer la crida. Es considera
que es pot fer més endavant.

-

Segmentar la comunicació segons el tipus de públic al que ens dirigim
(moviments i associacions, públic en general...)

-

Organitzar l’autogestió de manera eficaç.

-

Portar treballats els documents i tenir una agenda dels continguts a treballar en
les assemblees.

-

Com fem que la gent participi des de ja mateix? Equip de treball que reculli el
sistema participatiu.

Propers passos
-

Reunió 11 maig 19h a Justícia i Pau per redactar una crida a la participació
amb les idees que han sortit.

-

Enviament de la crida als nostres contactes i fer difusió per engrescar a que
s’impliquin més persones i entitats.

-

Assemblea FSCAT 1 juny: comencem a treballar, calendari, pla d’acció,
creació de comissions, recerca de més entitats....

