Reunió Comissió de Treball Ampliada FSCat2014
Dimecres 26 de març de 2014
Assisteixen: Gianni Orsini, Xavi Casanovas, Jordi Calvo, Elena Cornelio,
Griselda Pinero, Paco del “Casal”, Enric Pons, Xavi de Pedro, Meli Tormo.
Es disculpen: Paco Cabezas, Jordi Rojas, Luis Blanco, Patricia Cantarell
1.- Economia i infraestructura
A data d'avui hi ha 38 ingressos, en total 3.415€. Set-cents euros més que fa una setmana. Cal
arribar als 6.000€ de pressupost que ens hem fixat. A l'assemblea de la setmana vinent es
recordarà el tema de pagament amb força. Si cal es faran trucades entitat per entitat, per a
recordar la necessitat del pagament.
Com la Griselda marxa l'1 d'abril, el Paco tindrà signatura a partir d'ara amb la Patricia.
Ha aparegut la banderola vertical. Es demanarà a la Universitat de penjar-la. Té un cost de més
de 300€ però es valora que val la pena per la visibilitat i l'impacte. Estaria del 7 al 12 d'abril.
Demà la Griselda i la Patricia faran la carta al rector.
Ja s'ha posat en contacte al Torcuato del tema tècnic de la UB amb el Max que ha de fer
l'streaming i amb els de Soldiaris.
Cal posar al programa i a l'horari que de 15 a 16h el dissabte s'emetrà en directe el programa
Solidaris.
Hem preguntat si podem fer soroll a l'entrada i al hall doncs sembla que hi haurà exàmens del
MIR. Esperem resposta.
2.- Animacions
Es presenta un horari d'animacions que gestionarà, com es va quedar la setmana passada, el
Paco Cabezas.
El Paco (Casal) parlarà amb un contacte que té de Nou Barris per la batukada. També la Meli
preguntarà . Qui tingui idees o contactes, que truqui al Paco Cabezas que centralitza:
687506318
3.- Programa 1er dia
Ja està confirmada la Gabriela Serra. Amb l'Ada està costant de contactar per reconfirmar,
esperem fer-ho aviat.
Sembla que la peli de Libre te quiero no és gratuïta a priori. Es proposa de fer una guardiola a
la sortida de la peli pel director.
Voluntaris: ja s'han posat en contacte 5 persones. L'Elena i la Patricia han quedat per començar
a organitzar.

3.2 Programa 2on dia
Ja està tancada la organització definitiva del programa.
S'enviarà aquesta nit un email a tots els que han inscrit taller per a que modifiquin aquella
informació que considerin important del seu taller doncs en 24h es farà arribar a La Directa per
imprimir programes. El Xavi dP se n'ocupa.
Tema Fires: es farà Fira autogestionada al Pati de lletres. S'enviarà mail a la llista de
l'assemblea per a qui es vulgui apuntar, es farà escrivint un mail a info@forumsocialcatala.cat.
La part de confluències post tallers estan pendents d'una reunió Parlament Ciutadà amb la
comissió de Comunicació.
3.3 Programa 3er dia.
Sembla, en converses informals amb la tècnica de l'Ajuntament, que ens han de notificar que
no tenim permís per lo de la Pl. Catalunya. S'ha contactat amb el Consell de Joventut de
Barcelona per a que ens ajudin a moure una mica el tema i veure si es possible. La setmana
vinent a l'assemblea es prendran decisions pertinents.
S'ha confirmat que comptem amb la cuina del 15M per al dinar del diumenge. L'Enric
s'encarrega del contacte.
Podem comptar amb l'espai de NOVA per si cal cuinar o preparar coses en lloc arrecerat.
5.- Comunicació
Confirmem que tindrem suplement a La Directa de 8 pagines, s'imprimiran 4.000 exemplars.
Ja s'han fet alguns contactes amb mitjans concrets, a través de contactes directes: TV3, El
Periódico.
Caldria que entre tots els de la comissió de treball ampliada compartíssim aquells contactes
que tenim amb els mitjans per a fer arribar el Fòrum.
El Xavi preparà una nota de premsa/crida per explicar l'FSCat i crida a participar.
Es proposen com a portanveus: Jordi Calvo, Gianni Orsini, Xavi Casanovas, Patricia Cantarell (si
hi està d'acord).
La comissió de comunicació prepararà les bases per a una roda de premsa que es faria el
dimarts 8 d'abril.

