Assemblea General FSCat2014, Acta
Lloc: FCONG, C/ de les Tàpies, 1-3
Data: Dimecres 2 d'abril 2014
Hora: 19:00
Assistents: 24 persones
Ordre del dia:
1.- Repàs programa sencer del FSCat2014
2.- Animacions (Situació)
3.- Infraestructures/Logística (Situació i temes pendent)
4.- Comunicació / Difusió
5.- Última reunió comissió de treball ampliada
1.- Repàs programa sencer del FSCat2014
Hem repassat el programa general dels dies 11, 12 i 13 d'abril.
Adjunto enllaç amb el programa complet en pdf: <http://ow.ly/d/22Rv>
2.- Animacions (Situació)
El Paco ens ha informat de totes les actuacions que tenim ja tancades per divendres, dissabte i
diumenge, de moment tindrem:
- Batucades (Nou Barris i Opinomba)
- Actuació de mim amb possibilitat de taller infantil (pendent de confirmar taller infantil)
- Actuació de música duet
- Actuació de música Bryan (música amb sons guturals)
- Grup Dansa Bolívia (per canviar-se vestuari disposaran de l'espai Nova)
- Possibilitat que la gent de Desbanka realitzi un taller per nens al Jardí de la Universitat
(pendent de confirmar per part d'ells), al mateix temps que realitzen taller a l'aula.
- Actuació de mag
Donada la incertesa financera actual (veure punt 3.) i la necessària priorització d’algunes
despeses per sobre d’altres, es decideix no realitzar altres activitats proposades, que
requeririen compra de material
Pel que fa al material de so, el Paco i en Luís s’encarreguen que sigui l’adequat el dia 13.
3.- Infraestructures/Logística (Situació i temes pendent)
- Situació Tresoreria: disposem de prop de 3.900 euros a 2/04/2014. Només han pagat 48
entitats de 96 inscrites. Es calcula que el FSCat costarà més que 6.000 euros.
Queda pendent: realitzar trucades a entitats que no han pagat per a recordar que facin la seva
col·laboració. La Montse de Pa’tothom s'ha ofert voluntària per a realitzar trucades. Patrícia i/o
Elena li enviaran un arxiu amb telèfons de les entitats que no han pagat encara.
Es decideix no assumir cap despesa que no sigui imprescindible. De moment hem assumit:
despeses de la Universitat 4000,00 €, suplement-programa del fòrum 1250,00 € , 2 rolls up
121,00 €, possibles despeses d'equip so, transport, escenari i generador.

S'aprova que si finalment sobre diners, les persones que han assumit despeses voluntàriament
puguin cobrar. (es realitzarà una llista a part d'aquestes despeses)
- Utilització Plaça Catalunya: s'informa que la situació és la mateixa, a dia d'avui no s'ha
concedit el permís per poder utilitzar-la, tampoc s'ha denegat. Seguirem amb l'estratègia de fer
pressió des d'altres entitats a l'Ajuntament per a què ens concedeixi el permís de manera
oficial. De tota manera, s'acorda utilitzar l'espai de plaça Catalunya el diumenge.
La IAC s'ofereix per a presentar en paral·lel un permís de manifestació per aquell dia
(13/04/2014) a Plaça Catalunya.
- Voluntaris pel dissabte FSCat: falten voluntaris pel dissabte, sobretot pel dissabte a la tarda.
Qui estigui interessat en col·laborar, ha d'enviar un mail a <voluntaris@forumsocialcatala.cat>.
Es reforçarà aquesta crida a voluntaris mitjançant les xarxes socials també.
4.- Difusió / Comunicació
- Repte
Es recorda que el gran repte que queda per davant és que tota la ciutadania, activa i no activa,
sàpiga que l’FSCat es celebra l’11, 12 i 13 d’abril a Barcelona i que és un espai de trobada
també amb la ciutadania. El rol dels mitjans (radio, teles, revistes, diaris, etc,,,) és vital en
aquest sentit. És important per tant que tothom que tingui contactes personals amb mitjans de
comunicació puguin activar-los.
- Difusió:
Seguirem amb la campanya twitter i facebook fins al final del FSCat. Si algú vol ajudar, només
té que recolzar el compte @FSCat2014 o anomenar-nos al twitter o al facebook.
- Comunicació:
La Directa: es valora positivament el suplement de la Directa. Es donen 600 a companys per a
què es reparteixin per actes del Procés Constituent i manifestació d'aquest cap de setmana.
- Nota de Premsa:
Així que es tingui preparada la nota de premsa (Gianni+Montse Santorino), s'enviarà a
col·lectius FSCat per a què l’enviïn als seus contactes.
El FSCat i la Federació Catalana d'ONG's l'enviarà el Dilluns i farà un recordatori dimecres.
- Acta / Roda de Premsa:
Es comenta de realitzar la roda de premsa al Col·legi de Periodistes però finalment es
desestima.
S'acorda que es realitzarà el Dijous 10 d’abril (dijous és el dia que contactes de comunicació
han recomanat pels actes que hi hauran la setmana vinent), a la Federació Catalana d'ONG's a
les 11:30. S'intentarà que intervinguin dues persones reconegudes, i mediàticament
conegudes, per a parlar de l’FScat.
Vinguin o no vinguin els mitjans de comunicació, s'intentarà filmar la roda de premsa i moure-ho
per les xarxes socials. Com a mínim, es mourà per les xarxes les fotografies de l'acte amb els
dos ponents.
5.- Última reunió de la Comissió de Treball Ampliada
Es realitzarà a la Federació Dimecres dia 9, a les 19:00 hores
(FCONG, C/ de les Tàpies, 1-3)

