Acta reunió FSCat 2014
Data: 23/10/2013 - 19h
Lloc: Federació ONG

Assistents:
Xavier, Èdip Rei
Enric, DesBanka + PAH
David, Fundació Irla + Unitat Contra el Racisme i el Feixisme
Xavi, Cristianisme i Justícia
Agnès, Parlament Ciutadà
Juanjo (a títol individual)
Paco, CASAL + Xarxa Economia Solidària
Griselda, Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute
Santi, Nous Horitzons
Jordi, Justícia i Pau + FCONG
Eli, Marxa Mundial de Dones + Ca la Dona
Montserrat, Coordinadora Un altre Món és Possible
Gianni, Fundació Desenvolupament Comunitari
Elena i Anna Elvira, IAC - USTEC
Paco, Parlament Ciutadà, ILP
Ricard, CIEMEN

Recordatori dels acords previs: “de Tunis a La Torna”:
1.
2.
3.
4.

Tirar endavant FSCat 2014
Respondre a conjuntura actual de lluites
Respectar Carta de Principis del FSM
Reduir nombre activitats per facilitar logística

Quin FSCat 2014 volem?
A) Proposta per part de la Comissió de treball re: FSCAT 2014
CONTINGUTS, 3 eixos:
- Desobediència, resistència, crítiques
- Constituint sobiranies, construint democràcies
- Experiències alternatives
Durada i format: de divendres a diumenge.
Espai: BCN, descentralització amb trobades pre/post a altres llocs
- Dates: 25-27 abril
- Lloc: Fabra i Coats
- Organització per Comissions, com edicions anteriors

divendres 25/4/13
matí

dissabte 26/4/13
Tallers segon els 3 eixos:
1.desobediència, resistència, crítiques;

diumenge 27/4/!3
Confluències
Assemblea final de moviments
socials

tarda

Crida
mitjançant Ponències

2.Constituint sobiranies, construint
democràcies;

Manifestació

3.Experiències alternatives

vespre

B) Ronda d’aportacions generals
1. Tenir en compte altres coses que s’estan movent:
- Multimani FAVB desembre (vinculada a Pressupostos, diversos àmbits)
- 2ones Jornades Parlament Ciutadà, al gener 2014
L'FSCat buscarà sempre la complementarietat i crear sinergies.
Activitats vinculades al FSCat:
- FSCat Girona: estan treballant per fer-lo el 5-6 abril 2014, com en altres
edicions, estaria en el marc de l’FSCat 2014
- Centre Estudis Moviments Socials (CEMS) organitzarà una jornada/xerrada
abans de finals d’any que pot estar en el marc de l’FSCat
2. L'FScat hauria de generar una reflexió dirigida al conjunt de la ciutadania,
transcendint persones i col·lectius ja sensibilitzats i mobilitzats. Cal emetre un
missatge clar, que enriqueixi i faci reflexionar. Proposta: idea del ‘Bé comú’, béns
comunals. Potencial aglutinador, podria ser pal de paller.
3. Possibilitat d’incorporar Economia del Bé Comú / Cristian Felber
4. Mal actual: individualisme. Excel·lent reivindicar el bé comú. + Conscienciar sobre
reivindicació de drets, exigir respecte als drets reconeguts per llei.
5. Ha de ser molt obert, que qualsevol hi pugui participar. S’ha de donar cabuda a tot.
Objectiu: que participi molta gent molt diversa. Establir línies generals de contingut i
centrar-nos en metodologia per començar a treballar i organitzar, deixant la porta
oberta a aportacions de la gent que s’afegeixi.
6. Limitar-nos a exposar cadascú la nostra lluita de forma genèrica pot resultar poc
atractiu pels que ja estem mobilitzats i ens coneixem. Millor plantejar línies de
treball/eixos de contingut i que cadascú faci aportacions des de la seva lluita per
avançar, no només per posar en comú.
7. Possibilitat d’incorporar Multireferèndum proposat per “Som lo que sembrem” a
les Primeres Jornades del Parlament Ciutadà, que FSCat sigui culminació de procés.
8. FSM/FSCat: tradicionalment espais de trobada de diferents lluites per compartir
agendes i experiències. Catalitzador per la gent del lloc on s’organitza; el principal
element motivador no ha de ser que aparegui gent nova. Trobar un format nou no és
determinant.

10. Cal un objectiu clar: PQ es vol fer? Hi ha tantes crides i plataformes (algunes –
com Parlament Ciutadà o Procés Constituent— ja intenten aglutinar). Què oferim?
Amb tantes crides en marxa, cal plantejar-ho de manera que ens atregui a tots.
11. Important saber quin és l'objectiu de l'FSCat. Durant les reunions prèvies, es va
indicar clarament quin era l'objectiu de l'FSCat: “Que l'FSCat sigui un espai aglutinador
de la gran part de lluites i alternatives socials catalanes; Que el Fòrum respongui a la realitat
conjuntural de lluites socials i polítiques catalanes, incorporant tant les protestes i
mobilitzacions actuals, com les alternatives econòmiques al capitalisme o el procés sobiranista
català, Sobretot, que es respecti la Carta de principis del FSM, on l'organització de baix cap a
dalt, l'horitzontalitat i el respecte per la diversitat són elements centrals”. Cadascú ha de poder

reforçar la seva lluita i, alhora, articular-se amb altres per tal que s'assoleixin els
objectius comuns.
12. Diferències de l'FSCat re: les altres crides: 1r FSCat va ajuntar 5.000 persones;
forma part de l'FSM que permet un enfocament Local-Global important; projecció
diferent.
13. Exposició cadascú ‘del seu llibre’: si es fa de forma concisa, pot servir per
coneixement mutu i sumar recursos. Com ens podem enfortir per no solapar-nos,
racionalitzant recursos?
14. Els tres eixos es poden creuar, no són inconnexes. Caldria articular-los.
Com preparem l'FSCat 2014?
A) Adhesions / Finançament
Quan llencem la crida cal demanar adhesió i més endavant plantejar opcions de
participació econòmica.
B) Comunicació
Ara doble web: específica darrer FSCat (2012) i anterior. Possibilitat de fusionar?
D’entrada cal actualitzar una de les dues amb el que s’està començant a fer. Potser
se’n pot ocupar una persona que s’incorporarà en pràctiques a través de l’SCI;
Valorem demanar-li a la FCONG si pot donar en algun moment més suport, més enllà
de la utilització de l’espai físic. Es farà arribar aquesta demanda.
C) La Crida
Llençar la crida amb la màxima antelació perquè els mesos previs siguin de treball
comú. El grup que s’ha anat reunint fins ara pot preparar-la. Per crida cal:
 Formular objectius clars
 Transmetre una imatge clara (mantenint logo)
 Missatge/plantejament de base: èmfasi en el moment en què estem, context
actual de cruïlla històrica (“Aquest altre món possible del que sempre hem
parlat, està arribant”)
 Lema. Primeres propostes:

-

‘El món possible ja s’està construint’ / ‘Construint el món possible’
‘Tots i totes tenim un paper per construir el futur’,
‘El nou món possible arriba al 2014’ (2014 any catal·lític, moment clau)
‘Jo, tu, tots, totes, tothom’
‘Construim una altra Catalunya, un altre món’
‘Canviem-ho tot per canviar-ho tot’
‘Sense tu, un altre món no és possible’ / ‘Amb tu, un altre món és possible’

L'objectiu immediat serà aconseguir un màxim d’adhesions i de participació, així
com l' extensió més enllà de Barcelona.
S'ha també de tenir en compte a l'hora de fer la crida:
 Problema d’invisibilitat d’una part important de la societat que queda als
marges. Cal incorporar la idea que aquesta fractura social no es pot permetre.
Tenim possibilitat d’accedir-hi, convidar-los, donar-los cabuda? Es pot intentar a
través de les entitats que treballen amb persones i col·lectius vulnerables, com les
agrupades a la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social.
 També classe mitjana que treballa per la supervivència econòmica. Sense
arribar als extrems, molta gent que necessita implicar-se i pot ser receptiva a la
convocatòria.
 El missatge no ha de ser només descriptiu d’aquesta realitat, cal mostrar que hi
ha alternatives, que hi ha gent fent coses.
 Interessant la idea de cruïlla, a partir d’aquí: quin procés constituent fem?
Involució –com sembla ara— o opció nova?
 Petició: elaborar una llista amb les entitats participants, persona/es de contacte i
objectius/expectatives en relació a l'FSCat, perquè internament sigui ja un
procés d'articulació, Sinergies i coneixement mutu.
 L'FSCat no és ni serà una organització, es tracta d’articular-nos per ser
complementaris. + Espai per generar noves lluites i formes de col·laboració.
 Cal incloure relat de com arribem fins aquí, antecedents, les campanyes, accions,
xarxes que han sortit dels Fòrums (Mundial, regional o local).
Propers passos / Plantejaments operatius
A) Comissions
 Les comissions proposades per la Comissió de treball per a preparar l'FSCat 2014
semblen convenients. Hi ha d'haver gent que es responsabilitzi de les diferents
comissions per a començar a treballar.
 Funcionament per Comissions:
- Logística i Finances (2-3 persones compromeses ho poden fer; de moment,
Griselda i Paco)
- Continguts / Programa (es llençarà crida per rebre propostes en base als
eixos, es posaran en comú i hi haurà feedback. De moment, David + comissió
ja en marxa. 1a tasca urgent: crida inicial. També treballarà el format i l’acte
de presentació pública a mitjans de desembre)
- Extensió / Comunicació (pot ser una mateixa al principi; molta feina, no
s’acaba mai....) – cap responsable, cal fer crida perquè algú assumeixi
- Secretaria (de moment no hi ha candidatures per assumir; es contactarà l'SCI
i la FCONG per veure si hi han possibilitat de recolzament)

 A la crida inicial, es demanaran persones voluntàries per implicar-se a
l’organització (membres Comissions).
 Primera fase: una sola Comissió unitària amb persones que formaran part de
diferents Comissions. Més endavant, reunions per Comissions + reunions interComissions més espaiades.

B) Lloc de l’FSCat



Possibles llocs: Fabra i Coats, Cotxeres Sants, Facultat Biblioteconomia,...
Sembla que per els tallers del dissabte calgui un lloc amb nombroses sales, com
una universitat (com per a les dues primeres edicions). S'haurà de tornar a fer
els contactes amb la Universitat

C) Dates de l’FSCat
La data proposada per la Comissió de treball es mantinguda:

25-27 abril

Pla d'acció/Timing
1. NOVEMBRE: Crida inicial per adhesions: novembre
2. DESEMBRE: Acte de presentació pública amb xerrada + llançament de la
crida per presentar propostes + roda de premsa (es pot intentar fer
coincidir amb el que prepara el CEMS)
3. GENER- FEBRER: rebre propostes
4. MARÇ: confluències i creació programa
5. ABRIL: Difusió
6. 25, 26 i 27 abril: FSCat 2014
 Propera reunió de la Comissió de treball (unitària): dijous 07/11, 19h (FCONG)
 Propera assemblea plenària (Comissió portarà proposta de crida inicial que caldrà
validar): 13/11, 19h (FCONG)
(Acta: Agnès Felis, Parlament Ciutadà)

