ACTA // Assemblea General Fòrum Social Català 2014
Lloc: FCONG, C/ de les Tàpies, 1-3
Data: Dimecres 5 de Març de 2014
Hora: 19:00
Assistents: 30 persones aprox.

Desenvolupament i acords:




En Gianni fa un repàs sobre la situació organitzativa del proper FSCat
(veure graella arxiu adjunt). En general, tot va amb bon ritme, amb
bones expectatives. Les novetats són la proposta d’obertura del Fscat a
l’Ada Colau, i la necessitat de triar algú del mateix Fscat que
l’acompanyi. La periodista Rita Marzoa en farà la presentació.
La Griselda ens explica les negociacions amb l’UB pel tema lloguer de
les sales, els serveis, la neteja, etc. Tenim l’UB el divendres tarda 8 (el
paraninf) i dissabte tot el dia ( aules filologia). Manca definir el
pressupost total del Fscat per quadrar comptes.

Es fa una crida a que les entitats adherides que el més aviat possible
facin l’aportació econòmica!!






L’Itziar explica la tria de la pel·lícula (“libre te quiero”), que ha contactat
amb l’autor i la seva dona, i n’explica el guió i la manera com s’ha fet ( és
sobre el 15M).
L’Itziar recorda també que el proper 14 i 15 de març es farà la segona
jornada del ParlaMent Ciutadà – tothom hi està convidada L’Elena i la Marina recorden que el 22 de març es fa la “Marxa de la
Dignitat” – molt important que un màxim de gent hi participi - i que no
han tingut temps d’inscriure encara activitats a l’FSCat, però tenen la
intenció de fer-ho.
En Xavi explica l’estat actual i tipologia d’inscripcions (61) i demana que
s’ampliï el termini degut a que hi ha entitats que han dit que volien
inscriure’s i que no han pogut fer-ho encara (s’adjunta document
entregat a l’assemblea). S’aprova ampliar-ho fins el dimecres 12 març.
Això significarà aprofitar la franja del migdia, de 14h a 16h, provocar
fusions entre tallers, etc.













En Ricard, membre de la comissió de programa amb en Jordi i en
Jaume, a partir d’algunes demandes fetes a l’assemblea sobre tallers
(Ca la dona, IAC,) demana a l’assemblea els criteris per fer aquesta tria
temàtica i horària (criteris que no seran jeràrquics). I son: sobre data
inscripció (pre i post 3 de març), sobre el nombre de tallers inscrits,
sobre nombre d’entitats organitzadores, sobre si s’ha fet agrupació, i en
relació a l’equilibri temàtic del Fscat.
En Xavi de Pedro, el crack informàtic, introduirà les modificacions
pertinents ( entre elles l’avís sobre els criteris) i obrirà el mail
programa@forumsocialcatala.cat. Per qualsevol dubte, escriure a
info@forumsocialcatala.cat. Per info més directe, trucar al 640299103
L’Itziar explica la metodologia, proposada per el ParlaMent Ciutadà, per
recollir les aportacions dels tallers, i derivar-les a l’espai de confluències
del dissabte vespre. La novetat és l’acord amb estudiants de l’UPF ( i la
seva professora) que faran la tasca de recollir els debats.
En Gianni explica la metodologia del diumenge, que s’ha d’acabar de
concretar les properes setmanes.
En Paco explica com està el tema dels permisos pel diumenge a la
Plaça Catalunya. Tot OK. El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)
en farà el seguiment, si fos necessari.
Es parla de contactar amb grups d’animació ( per exemple Nou barris)
pel diumenge matí i divendres tarda. També es parlarà amb Nou Barris
en relació als dinars de dissabte.
L’Enric Pons explica com està el tema comunicació: S’estan fent micro
videos virals, es farà dossier, roda de premsa la setmana abans,
s’incrustarà el programa d’activitats en algun diari ( la Directa?), i
probablement comptarem amb el programa solidaris de cat radio en
directe. S’han de concretar els portaveus.

Finalment, es creen quatre grups de treball més per acabar de donar l’empenta
final a l’organització. I són:
Grup de treball sobre animacions: Xavi, Diego, Paco
Grup de treball voluntaris: Elena i Patricia
Grup de treball Coordinació 3r dia, Programa: Mari, Luis, Gianni,
Grup de treball Coordinació 3r dia, Infraestructura: Juanjo, Martí, Guillermo
(contacta amb Cuina15M).
S’acorda continuar treballant per grups de treball i que la Comissió de Treball
Ampliada es reunirà el proper 19 de març a les 19h.
Finalment s’acorda fer una darrera assemblea General el dimecres 2 d’abril a
les 19’00 hores a la mateixa FCONGD.

