Acta reunió comissió de treball FSCat
Data: 30/09/2013 – 19h
Lloc: Federació ONG

Recordem concepte de Fòrum acordat en l’assemblea del 19 de setembre - que vol ser el FSCAT2014:
- L'FSCat pot ser un espai aglutinador de la gran part de lluites i alternatives socials catalanes, val la pena ferne 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.
- 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 la resta dels debats)
- 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.
- 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.
Proposta i primer dibuix de la comissió de treball per a discutir a la propera assemblea:
Contingut:
Es veuen clars tres eixos temàtics:
1. Desobediències, resistències, mobilitzacions i crítiques
2. Constituint sobiranies: construint democràcies
3. Experiències alternatives ja en marxa
Aquests tres eixos dibuixen un marc en el qual incloure totes les temàtiques: la lluita feminista, migracions,
etc.
Durada:
Es proposa, tenint en compte els comentaris relatius a intentar concentrar energies i a un procés més
aviat curt, un cap de setmana llarg, de divendres tarda a diumenge.
Una possibilitat seria estructurar-ho de la següent manera:
- Divendres tarda – divendres de crida (amb ponències de persones que puguin fer de ganxo)
- Dissabte – dia obert de xerrades, tallers, taules rodones, activitats, etc.
- Diumenge de confluència – generar espais de treball i debat al matí (on participessin també els ponents
del primer dia) i acabar amb debat/assemblea final de moviments socials i manifestació.
Es veu clara la necessitat de tallers es generi un debat que pugui ser realment democràtic i de compartir
idees. Objectiu: construir xarxa de complicitats.

Es demanen idees per replantejar metodològicament un debat/assemblea final de moviments socials (es
posa en dubte si cal parlar d’assemblea si no aconseguim que sigui realment participativa, caldrà posar
molta creativitat aquí). Tanmateix, caldrà ser en tot moment realista respecte a les forces que tenim per a
tirar endavant un o l'altre escenari
Espai:
-

Es proposa fer-ho a Barcelona (vetllant per a la descentralització amb trobades/fòrums previs
o posteriors en altres indrets del territori)

-

Es proposa buscar un cap de setmana significatiu (en que hi hagi alguna reunió d’algun
organisme mundial o lobby econòmic) – de moment es parla del 25,26 i 27 d’abril

-

També seria interessant realitzar-ho en algun lloc significatiu. Surt la proposta de Fabra i
Coats on es fa la Fira d’Economia Solidaria. L’Eulalia preguntarà a la XES possibilitats.

Comissions de treball:
Aprofitant l’experiència d’edicions anteriors es proposa que l'Assemblea del 23 consideri el següent
esquema organitzacional com a punt de partida:
1. Comissió de contingut/programa – redacció de la crida, els eixos, contingut
2. Comunicació – web i xarxes socials, notes de premsa
3. Extensió – descentralització del FSCAT i participació de col·lectius d’arreu
4. Logística – espais, economia i inscripcions
5. Secretaria – convocatòria de reunions, actes, arxiu, seguiment.
Es proposa que la comissió de contingut podria ser la mateixa que ja s’està reunint com a comissió
permanent amb la missió de permetre que el Fòrum surti endavant.
Altres:
Es proposa de demanar adhesions a les entitats per a sostenir els possibles costos, entre ells pagament
de web.
Un voluntari informàtic ja s’està mirant la web per a veure com està i poder donar un cop de mà en portar
la part més tecnològica.
Tasques al sí de la comissió:
-

Xavi fa l’acta

-

Gianni proposa ordre del dia per a convocar l’assemblea del dia 23. Un possible objectiu,
sortir amb un índex de continguts per a la crida al Fòrum 2014

-

Jordi buscarà si falta la clau d’usuari de la web del FSCAt del 2010 per al voluntari informàtic.

-

Es proposa llista de gent a convocar (i persona que els convoca) de cara a l’assemblea del
23 que ha de ser ja de llançament del FSCAT 2014 (XES – Eulalia, Parlament Ciutadà –
Paco, Procés Constituent – Xavi, Auditoria Deute – Eulalia, Desbanka – Enric, Assamblees
Socials – Enric, Juntes Podem – Eulalia, PAH – Enric)

