Acta Assemblea FSCat2014
Dimecres 13 de novembre 2013 - 19h

Assistents:
Jaume Botey, Paco, Diosdado Toledano, Griselda Puñero, Xavi Mattes, Jordi Calvo, Montserrat
Tarruella, Elena Cornelio, Juanjo Moreno, Luis Blanco, Gianni Orsini, Xavi Casanovas.
Ordre del dia:
1. La CRIDA (trobareu un esborrany de la CRIDA adjunt, elaborat per la Comissió de
treball, tal i com es va decidir a l'Assemblea del 23 d'octubre. Compte: hi hem deixat
una frase en vermell, perquè hi va haver debat - constructiu - entre els membres de la
Comissió si posar aquesta frase o no i perquè sigui l'assemblea que pugui decidir-ho)
2. Comissions: Logística (lloc), Comunicació (pàgina web, persones en pràctica,...))
3. Pla d'acció per preparar l'FSCat2014: Qui fa Què Quan Com ?
4. L'FSCat i l'FSM
En aquest primer apartat es llisten els acords presos a l’assemblea, més endavant es troben
les aportacions al debat sobre la crida.
1. El Jordi tanca el debat proposant una síntesis de consens respecte a les propostes de
modificació a la crida:
Matisarem la vinculació autodeterminació - sobirania política
Farem més explícit el compromís anticapitalista
Traiem els exemples concrets, tant de lluites i moviments, com de propostes (Bé
Comú).
Afegim una referència a les resistències i desobediències.
Matisarem l'optimisme en les alternatives posant-lo com un moviment "incipient"
Traurem l'horitzó 2014, en qualsevol cas que s'emmarqui en un horitzó més ampli.
El Jordi es compromet a fer la nova redacció de la crida i la fa arribar a la comissió de treball i
també a la gent que estava avui a l'assemblea per acabar de validar. Ens posem com a horitzó
per tenir el text definitiu dilluns 18 de novembre.
2.1 . Farem un procés de recollir primeres adhesions fins el 29 de novembre, per a que la
crida surti ja amb un mínim de 25 - 30 signatures d'entitats, moviments,... i així motivar més
l'adhesió de noves entitats. El 29 de novembre s'enviarà la Crida.
2.2 Lloc: La Griselda comenta que pot mirar de moure els contactes que té a la UB. Sembla
que el Dídac Ramírez, rector de la UB, té interès en que hi hagi més moviment de gent a la
central. Es crearà un grup de 4-5 persones que puguin anar a fer la petició formal a la UB
2.3. Comunicació: el Jordi comenta que s'ha proposat a l'Escola de Cultura de Pau de poder
tenir un estudiant en practiques que se'n pogués encarregar, s'oferirà als alumnes. També hi ha
possibilitats al CIEMEN i al SCI. Es decideix d'impulsar els tres camins per a poder tenir un
mínim equip tècnic.
3. El 11 de desembre, coincidint amb unes jornades del CEMS (Centre d'Estudis de
Moviments Socials - vinculat a la Pompeu Fabra) es farà la presentació oficial del FSCat i es

començarà la inscripció d'activitats. Cal acabar de tancar el format d'aquest acte. Caldrà
també tenir tancada la web i les eines de comunicació per aquell dia.
4. FSM: el Gianni exposa que el Fòrum Social Local francès ens demana suport per una petició
que han fet al comitè internacional del FSM que es reunirà al Marroc aviat, de que a partir d'ara
s'elabori un mecanisme que permeti crear una memòria de tot allò que es debat i realitza al
FSM. Fins ara no ha estat així. S'aprova donar suport

La propera reunió serà de la Comissió de Treball del FSCat ampliada amb tota
aquella gent de l’assemblea que es vulgui afegir per treballar - dilluns 25 de
novembre a les 19h a la seu de la Federació ONG - Tapies 3, Barcelona.
------------------------------------------------------------------------------------Aportacions realitzades sobre el redactat de la crida:
- Creo que no deberíamos cerrar debates y dar posiciones por sentadas. Hay una ausencia
clamorosa de crítica a la Unión Europea y a la Troika. Tampoco haría la equivalencia que la
"crida" presupone entre autodeterminación y soberania política, pues no es condición
suficiente, todos sabemos que no és sólo este, sino muchos otros retos los que nos han de
permitir recuperar la sobirania popular. Tampoco exageraria la realidad de las alternativas
actualies, existen és verdad, pero tampoco hay que magnificarlas. Por último, poner el
horizonte de 2014 nos limita, no sabemos lo que pasará el 2014 y en cualquier caso, la lucha
por la justícia social será mucho más larga y perdirá muchos años.
- Crec que sobre aquest text es pot treballar i tancar una crida. Crec també que cal assenyalar
culpables d'aquesta crisi: a Catalunya, la creixent desigualtat es dona per unes polítiques
concretes imposades per Europa que els polítics d'aquí obeeixen. Això cal dir-ho. Insisteixo
també en no vincular directamente autodeterminació i sobirania política, i de no exagerar el
tema de les alternatives amb un to tant optimista. Lo del Bé Comú, és una proposta concreta,
no genèrica i per tant no hauria d'estar a la crida. En concret quan es parla de l'Economia del
Bé Comú (Felber), es parla d'un capitalisme de rostre humà. I cal remarcar i recordar com va
sortir clarament des de Belem, que el Fòrum és anticapitalista.
- També consider-ho que cal parlar dels culpables d'aquesta crisi. El que passa té noms i
cognoms.
- Crec que no s'haurien d'esmentar exemples de lluites concretes. Pero si ho finalment ho fem,
llavors cal parlar d'eduació i de sanitat. No podem defugir el tema de l'autodeterminació, pero
cal ser curós en la seva redacció per a que ningú se senti exclòs. Em grinyola parlar d'un Estat
de Benestar com un ideal que no hem arribat a assolir mai. Faltarien dos elements claus a la
crida: parlar de resistències i desobediències.
- El Jaume Botey ens diu que ens farà arribar el manifest que han redactat pel Fòrum de
Teologia i Alliberament que tindrà llocs el 25 i 26 de gener i que diu, guarda molts
paral·lelismes.
- El dret a decidir hi ha de ser, però d'una manera amplia. Proposo com a redacció de la frase
vermella " en la lluita per l'exercici pel dret a l'autodeterminació amb la perspectiva d'assolir la
sobirania econòmica i popular".
- S’afegeix un matís d’explicació clara del que es volia dir quan es parlava de Bé Comú a la
crida: es tracta de parlar de possibilitats participatives NO comunistes i NO capitalistes de els
diferents aspectes de les estructures socials, polítiques, econòmiques i de comunicació de una

societat que te com a fita la millora general compartida i ofereix les condicions socials amb les
que les persones podem assolir el nostre propi desenvolupament.
Van fer aportacions al debat: Jaume Botey, Diosdado Toledano, Luis Blanco, Elena Coruelio,
Montserrat Tarruella, Griselda Piñero, Juanjo Moreno i Jordi Calvo.

