Resum reunió FSCat 17/09/2013
Lloc: La Torna
Objectius:
- Quin format de Fòrum preferim pel FSCat 2014?
- Creació d'una Comissió de treball d'organització i impuls del FSCat 2014

FORMAT FSCAT 2014
De totes les intervencions al debat sobre el format del FSCat 2014 les propostes que més suport van
tenir a la reunió van ser les següents:
- L'FSCat pot ser un espai aglutinador de la gran part de lluites i alternatives socials catalanes, val la
pena fer-ne l'edició de 2014
- Recuperar el sentit del Fòrum com a espai de trobada dels moviments socials catalans, que
serveixen per reconèixer-nos als activistes i moviments actuals.
- Elegir una línia política clarament anticapitalista.
- Reduir el nombre d'activitats per facilitar l'organització logística afavorint una màxima
confluència, malgrat que per garantir la màxima participació hauria de respectar les diverses
maneres de participar (fira, xerrades, taules redones, tallers, assemblees). Intentar que el FSCat
s'acabi amb una assemblea de confluència propositiva)
- Que el Fòrum respongui a la realitat conjuntural de lluites socials i polítiques catalanes,
incorporant tant les protestes i mobilitzacions actuals, com les alternatives econòmiques al
capitalisme o el procés sobiranista català (que no hi hagi un únic enfocament que estructuri l aresta
dels debats)
- Organitzar els debats en 2 o 3 blocs amb línies de debat concretes (ex: 1. desobediència,
mobilitzacions, crítiques, etc...; 2. procés soberanista; 3. Les experiències alternatives ja en marxa; o
Durada: S'opta principalment per un Fòrum curt, com els de 2008 i 2010, o sigui un cap de setmana
llarg o 2 caps de setmana, com a màxim
- Sobretot, respectar la Carta de principis del FSM, on l'organització de baix cap a dalt,
l'horitzontalitat i el respecte per la diversitat són elements centrals.
- Impulsar en la mesura d'allò possible la participació virtual per activistes i moviments que no
podran participar-hi físicament.
-Aprofitar el procés fins a la celebració de l' FSCat, perquè les entitats i moviments socials
participants del procés es coneguin millor, intercanviïn informació i creïn sinergies entre elles.
- Dates: segons la capacitat organitzativa des de la data de la propera assemblea, amb la intuïció de
que seria més plausible programar-lo de cara a la primavera 2014.

COMISSIÓ DE TREBALL
Es decideix fer una comissió de treball per començar a construir l'FSCat 2014 ampliant el grup fins
ara impulsor. Aquesta comissió es reunirà el proper 30 de setembre a les 19h00 a alguna sala de
treball de la FCONG (carrer Tàpies 1-3 de Barcelona), ja que existeix la possibilitat d'utilitzar
aquest espai tant per reunions com pel suport logístic necessari per l'organització del Fòrum.
La data de la propera assemblea de l’FSCat és el 23 d’octubre (lloc per confirmar)

