ACTA // Assemblea General Fòrum Social
Català 2014
Lloc: FCONG, C/ de les Tàpies, 1-3
Data: 5 de febrer de 2014
Hora: 19:00
Assistents:
Gianni Orsini, Paco Cabezas, Jaume Osete, Martí Olivella, Enric Pons,
Griselda Piñero, Bernat Freixes, Julia de Luna, David Papiol, Diosdado
Toledano, Jesús Hernández, Júlia Boada, David Guàrdia, Vicent Canet, Xavi
Casanovas, Marian Cancho, Sandra Campos, Àngels Tomàs, Helena Sanglas,
Christian Aloy, Jordi Calvo, David Minoves, Jordi Rojas
Disculpats: Itziar González, Juanjo Moreno, Paco “Casal”
Gianni inicia la reunió i proposa una roda de presentacions i que un dels
assistents actuï de fedatari. S’ofereix a fer-ho Jordi Rojas i s’inicien les
presentacions.
Gianni fa referència al document distribuït entre els assistents de “Proposta
FORMAT i CONTINGUTS FSCat 2014” (d’ara endavant, “la proposta”) fent
una primera crida a la necessitat de persones que es comprometin a
treballar per l’èxit del fòrum. Informa que ens acompanya una representant
del Fòrum Social que se celebrarà a Girona i li dóna la paraula.
Julia de Luna, en nom del FS de Girona informa de la seva celebració el dia 5
d’abril, molt probablement a la Facultat de Medicina i Infermeria de la
Universitat de Girona. Explica que el fòrum s’articularà al voltant de 3 eixos:
• Lluites
• Drets de les persones i drets socials
• Alternatives al capitalisme
El 29 de març, en forma de preliminars del fòrum, se celebra a Olot la Fira
d’Entitats. En aquesta fira es presentaran 3 relators del FS amb la intenció
de recollir continguts i començar a fer un relat que conclogui al FS.
Informa també que s’està creant un blog en el que es podrà seguir la
preparació del FS i els continguts. Convida al FSCat a assistir-hi per anunciar
la seva celebració a Barcelona i animar a participar-hi.
Gianni exposa la situació actual a partir del document distribuït en el que
s’informa de les dates, la ubicació, els eixos, etc. (veure document) fruit de
les reunions de les dues comissions creades segons acords de l’anterior
assemblea. Informa que ja s’han fet 2 crides a la participació en el tallers
encara que la resposta és, de moment, baixa.
Pel que fa al contingut, explica que s’ha pensat en obrir el Fòrum amb dues
ponències. La primera, per part d'un representant de l'FSCat, explicaria els
continguts articulats al voltant dels tres eixos aprovats. La segona es
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proposa que, recollint l’esperit del Fòrum Social Mundial, s’estructurés sobre
la dialèctica “local/global”.
Es posa també a debat la conveniència o no d’incloure la pel·lícula “Libre
te quiero”, segons proposta d’Itziar González, sobre el 15M a Madrid i
Barcelona i hi ha consens en el seu interès i coherència amb els continguts
del Fòrum. El que es veu més difícil és poder-ho fer a la via pública per les
necessitats logístiques que implica.
També a proposta d’Itziar González posa a consideració de l’assemblea una
metodologia de treball consistent en garantir que a tots els tallers hi hagi
relators que recullin els debats i les conclusions de manera que es pugui
bastir un relat per presentar-lo a l’assemblea. La coordinació i elaboració de
tot el material la garantirien els membres de Parlament Ciutadà que ja han
experimentat aquesta metodologia en altres ocasions amb bons resultats.
Sobre la darrera jornada, es planteja lo possibilitat de fer-la a Plaça
Catalunya una mica rememorant i connectant amb el 15M. Consistiria en
obrir la jornada amb l’Assemblea de Moviments i fent la lectura de la
declaració final convocant a tothom a una concentració a la plaça.
Conclouria el Fòrum amb un acte lúdic com un menjar comunitari o similar.
Martí Olivella mostra el seu acord amb la proposta que la plantilla a partir de
la qual es facin les propostes de tallers contingui un apartat per a escriure
una sola frase que sigui la “idea força” que es vulgui expressar. Amb aquest
material, es faria aquest relat final esmentat, que sintetitzi tot el que s’ha
expressat. Explica que s’ha fet a la trobada “Teologia i alliberament” i que
ha funcionat molt bé.
Griselda es mostra d’acord amb la proposta. Demana, però, concreció per
poder tancar la reserva d’espais. Posa èmfasi en que l’ocupació d’espais
urbans requereix obtenir autorització prèvia i que introdueix alguns
complicacions a l’organització. Si es tracta de la Plaça de Catalunya, la
logística és força complex.
Pel que fa a la UB, informa que no imputarà cap cost pels espais, únicament
pels costos addicionals.
Respecte dels tallers (previsió de 64) creu que cal molta gent per a treballarhi ja que impliquen molta feina i voldria saber quants s’hi comprometen.
Jordi Calvo mostra el seu acord amb la proposta tot i que posa de manifest
que és molt ambiciosa. Sobre la xerrada de divendres opina que és poc
atractiva amb un sol ponent i proposa un format amb diverses persones
representatives d’un ventall ampli d’opinions.
Pel que fa a les activitats a l’aire lliure, tot i semblar-li bé, considera que
tenen un cost elevat i proposa que es valori obrir un microfinançament
(Verkami).
Respecte de l’assemblea, introdueix la possibilitat de passar-la a dissabte
davant la por que, si només hi ha aquesta activitat diumenge, tingui poca
assistència.
Sobre el “relat” o “declaració” final, adverteix que s’ha de ser molt acurat
per tal que es pugui consensuar sense generar conflicte.
Per acabar, proposa que s’organitzi un espai per la canalla de manera que la
gent pugui venir amb els fills i no perdre’s cap activitat.
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Àngels Tomàs també mostra acord amb la proposta i planteja la necessitat
de fer una anàlisi de les propostes de tallers per identificar sinergies,
coincidències o confluències que puguin aconsellar unificar-ne algun.
Respecte de l’assemblea, planteja la possibilitat de que hi hagi moviments
socials que, per diverses raons, no proposin cap taller però vulguin tenir
presència a l’assemblea.
Paco Cabezas mostra preocupació pels actes a l’aire lliure, tant pel seu cost
econòmic com per l’eventualitat que el mal temps (és el mes d’abril i ja
sabeu que plou sovint) impedeixi fer-los.
Aquesta actes obliguen a disposar d’una infraestructura molt potent (i cara)
i a tenir previst un pla B si no es poden celebrar.
David Guàrdia manifesta una certa inquietud per la lentitud dels moviments
socials en inscriure’s al FSCat i proposa que l’espai infantil no sigui només
un espai d’entreteniment o acollida sinó que sigui una mena de Fòrum
paral·lel amb tallers i activitats adequades a la canalla.
Bernat Freixes, en resposta a la proposta, explica que DesBanka plantejaria
un taller destinat a infants i proposa que de cada eix en surti un paral·lel
infantil.
Pel que fa a l’assemblea de moviments posa de manifest la preocupació
perquè sigui una mena de reunió dels de sempre i perdi una mica de sentit
ja que no hi aporta res de nou.
Xavi Casanovas intervé per explicar que en aquests 2 mesos s’intensificarà
la comunicació entre d’altres coses per fer una crida massiva a inscriure’s
als tallers el més aviat possible. Això facilitaria molt la feina de preparació.
Jaume Osete afirma que l’assemblea és un repte difícil amb l’afegit que és la
darrera imatge del Fòrum i, en cas de celebrar-se a Pl. Catalunya, no omplirla pot donar una mala imatge.
Diosdado Toledano troba a faltar una mirada retrospectiva que ens permeti
veure el paper que el FSCat ha jugat i que ha significat molt, més del que
fins i tot nosaltres pensem, pels moviments socials.
Planteja que els tallers signifiquen les activitats del Fòrum en clau interna i
la resta, assemblea i concentració final, en clau externa, de visualització.
Sobre els tallers que ja es coneixen:
• Europa i el euro
• Constitució
• Lluites: pensionistes, ILP RGC, aturats, energia, habitatge
Informa que ja s’estan produint sinergies entre ells.
Pel que fa a la logística d’exteriors, proposa pensar en carpes.
Jordi Calvo segueix veient complicada l’assemblea de diumenge. Proposa fer
una concentració més curta – no pas l'assemblea de moviments habitual - i
no utilitzar necessàriament tota la plaça Catalunya.
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Jaume Osete proposa, per afavorir-lo, que cada moviment surti a llegir la
seva frase i a concretar la seva agenda de mobilitzacions.
Jordi Rojas planteja la possibilitat de que els moviments socials que no
puguin proposar tallers tinguin també la possibilitat d’enviar la seva
proposta d’accions i la seva frase de manera que tinguin visibilitat i
participació en l’assemblea en els mateixos termes que els que han fet els
tallers.
Sandra Campos explica el Seminari Internacional Paradigmes de
Convivència Planetària (http://www.imagocatalunya.org/) que se celebrarà a
Barcelona del 24 al 26 d’abril i proposa tendir ponts entre el FSCat i el
Seminari.
A la vista de les intervencions sobre les dificultats logístiques de les
activitats a l’aire lliure i de les necessitats de treballar més intensament a
partir d’ara, hi ha un debat obert amb diverses intervencions a partir del
qual s’acorda:
• Ajustar les ponències de divendres per tal de poder projectar la
pel·lícula a dins del recinte i en horari fins a les 21:00 h.
• Crear comissions temàtiques que recolliran les idees expressades
avui i faran propostes de treball concretes.
• Crear una comissió que coordinarà Paco Cabezas per analitzar la
logística de celebrar l’últim dia en Plaça Catalunya i el format de la
concentració. Hi col·laboraran Diosdado Toledano i David Papiol.
• Crear una comissió que analitzi i faci propostes sobre el/la/els/ls
ponents. Hi seran el David Minoves, l’Enric Pon, l’Àngels Tomas,
l’Itziar Gonzalez i el Gianni Orsini.
• Totes les comissions portaran els resultats del seu treball a les
reunions de la Comissió Ampliada de Treball (veure taula annex de
les comissions de treball existents)
• Convocar reunions quinzenals de la Comissió Ampliada de Treball
• Convocar la propera Assemblea el dia 5 de març de 2014
Barcelona, 5 de febrer de 2014

Annex 1
Comissió 1/ "Elaboració Programa de l’FSCat”: Jordi Calvo, Ricard
Vilaregut, Jaume Osete
Comissió 2/ "Preparació ponències primer dia": Enric Pons, David
Minoves, Àngels Tomas, Itziar Gonzalez, Gianni Orsini
Comissió 3/ "Logística, infraestructura, Finances": Griselda Piñero,
Paco "del Casal"
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Comissió 4/ "Comunicació": Xavi Casanovas, Enric Pons, Cristina Rovira,
Xavier de Pedro, Gianni Orsini
Comissió 5/ "Preparació Acte Plaça Catalunya": Paco Cabezas,
Diosdado Toledano, David Papiol
Comissió 6/ "Metodologia Confluència": Jordi Rojas, Itziar Conzalez
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