Reunió de la comissió de treball ampliada del FSCat2014
19 de març de 2014
Assisteixen: Jordi Calvo, Gianni Orsini, Xavi de Pedro, Paco Cabezas, Patricia Cantarell, Griselda
Pinero, Jordi Rojas, Xavi Casanovas, Jaume Osete, Enric Pons, Ricard Vilaregut, Meli, un membre de
l’assemblea bolivariana (no vam anotar el nom).

1.- Infraestructura, logística i finances
Tenim les aules confirmades tal com es va demanar.
Ja ens han fet arribar el pressupost, puja en total (manteniment, neteja, personal i personal tècnic),
4656,08 €. Hem comentat si es podria rebaixar, però són tot serveis externalitats, no s’hi pot fer res.
A dia d’avui s’han ingressat 2780,58 € de 29 entitats/persones. Es valora molt positivament i es creu que
si s’insisteix més, es podrà arriar a cobrir el pressupost.
Es demana a comunicació (Xavi) que es faci un mail recordant el tema de pagament a totes les adherides.
El CIEMEN s’ofereix a cedir el seu NIF per a les qüestions de les factures.
2.- Les animacions al llarg del Fòrum
Es comparteixen alguns dels contactes que s’han fet a nivell d’animacions. (Coral Akan, DJ, Nou Barris,
Animació infantil AILAS, artistes de la Fundació el Molino)
Es concreten els moments en que caldria animacions:
-

Divendres de 17h a 18h batukada per animar inscripcions
Dissabte actuacions a la franja de 14 a 16h – hora de dinar
Diumenge, cal una batukada o similar per a l’inicia (10.30h – 11h) i després 4 petites actuacions
de 15 minuts intercalades entre els parlament.

Es decideix com a criteri que a tothom se li dirà que NO tenim pressupost per a pagar les actuacions.
S’ofereix com a contrapartida el fet de la visibilitat i la col·laboració amb el Fòrum
El Paco s’ofereix a fer de pal de paller de la comissió d’animacions. Farà un calendari amb totes el
moments d’animació, els temps concrets i les propostes
Es comenta que l’equip de so de la IAC ara no funciona. Per tant s’aprova de reservar uns 400€ del
pressupost per a un possible lloguer d’equip.
3.- Programa
3.1 Programa 1º dia
Es proposen alguns noms per a fer de representants del FSCat en l’acte d’inauguració. El Jaume Botey no
podrà ser perquè estarà a Mèxic. Hi ha unanimitat en proposar a la Gabriela Serra, històrica del FSM i
moviment socials, que ho faci ella. En Jordi Calvo l’hi proposarà i informarà la Comissió si hi hagués un
problema.
Caldrà fer crida a voluntaris, tant pel divendres(de 16h a 18h) com pel dissabte (4 persones en franges de
dues hores per estar dues en el punt d’informació i dues a l’aulari).

En Xavi Casanova enviarà un correu només amb aquest tema del voluntariat a la base de dades. També ho
posarà clar a la web.
Com hi haurà varies persones que necessitaran contactar amb el tècnic de la UB – Torcuato Garcia – la
Griselda de l’equip d’infraestructura farà una graella amb els noms i contacte de les persones que
necessiten alguna cosa per fer-li arribar (p.e. pel passi de la pel·lícula del primer dia)
3.2 Programa 2º dia
Respecte als tallers han quedat un total de 66 més alguns que encara ballen. Surten uns 17 per franja
horària. De manera que ens quedarien un parell d’aules buides per a temes de material o per si hi ha
alguna necessitat.
El programa definitiu estarà tancat aquest diumenge. Fins llavors si algú té algun comentari, afegit,
suggeriment, cal que ho faci arribar a programa@forumsocialcatala.cat . Un cop estigui tancat el
programa, l’equip ho farà arribar a comunicació perquè a la base de dades que es veu a la web estigui
complert i definitiu. Si algú vol tornar a entrar a la web per a ampliar alguna informació, podrà fer-ho fins
a l’últim moment.
Pel que fa a la impressió del programa, s’aprofitarà l’encartament a la Directa, per a fer la maquetació i
impressió (veure punt 5).
3.3 Es llegeix la proposta definitiva per a l’assemblea de moviments del diumenge i s’aprova tal qual està
(veure document adjunt).
Es comenta que per les necessitats de material (cadires, carpes, taules) el Gianni parli amb NOVA per
veure de que disposem.
De cara a la necessitat de furgoneta, sembla que ningú disposa d’una, així que es proposa de llogar-ne una
pel diumenge. El Gianni li proposarà al Juanjo Moreno si se’n voldria encarregar.
Es proposa de fer una pancarta (3x1) nova i un roll-up (les pancartes històriques han desaparegut). El
Xavi l proposarà al dissenyador del pòster si en pot adaptar el disseny.
Respecte al dinar comunitari, es confirma la proposta de paella. Es comenta que sigui per 150 persones.
Es mirarà si el contacte fet pel Guillermo amb la cuina del 15M tira endavant. Sinó sembla que el Paco
del Casal podria assumir-ho. Es proposa de fer pagar un preu simbòlic pel dinar per cobrir despeses.
4.- Confluències:
Respecte a les confluències, en Jordi Rojas confirma que el Parlament Ciutadà continua treballant en la
proposta amb la idea que estudiants de periodisme puguin col·laborar en el projecte. Prepararan una
plantilla per a les confluències post-tallers i una altra per a l’Assemblea de Movents del diumenge a plaça
Catalunya
Indicaran una data a la Comissió Comunicació perquè totes els qui hi estan interessades i la comissió
“Confluència” quedin per veure com queda la plantilla de recollida de dades i com vehicular el tema
digital
5.- Comunicació:
L’Enric explica l’estat dels contactes fets amb mitjans massius (TV3, La Ser, Ara, El Periodico,
Catalunya Radio). Es continuarà en aquesta línea per a fer arribar el FSCat al màxim de gent.
S’aprova fer un encartament amb la Directa, d’un suplement de 4 pagines, amb una tirada d’uns 4.000
exemplars (2.500 encartats i uns ales 1500 per repartir o pels dies del Fòrum), Tindrà un cost d’uns 1.000

euros que s’inclou al pressupost. L’Enric i en Gianni es troben amb la gent de la directa dijous 20 per
acordar calendari, format i continguts.
Cal fer una carta al rector de la UB agraint, presentant i convidant. La Griselda se n’encarrega.
El Jordi Rojas es compromet a contactar amb el Siscu Bages per veure el paper de Sicom.
Es confirma que Solidaris farà en directe el programa de CatRadio des del FSCat. L’Enric segueix al
periodista.
Ens cal pensar bé el tema de la roda de premsa. Serà un dels temes de la propera reunió
6.- Voluntaris organitzadors
La propera reunió veurem qui pot, de l’equip de la comissió de treball ampliada, comprometre’s a assumir
responsabilitats i fer coses concretes els dies del Fòrum.

Propera reunió, dimecres vinent dia 26 de març a les 19h a Tapies 3, Barcelona

