ACTA // Comissió organitzador ampliada de les jornades del Fòrum Social Català 2014
Lloc: FCONG, C/ de les Tàpies, 1-3
Data: 8 de gener de 2014
Hora: 19:00
Assistents:
Gianni Orsini
Xavier Casanovas
Griselda Pinero
Disodado Toledano
Paco Cabezas
Cristina Rovira
David Minoves
Jaume Osete
Ricard Vilaregut
Luís Blanco
Martí Olivella
Itziar González
Enric Marin
Jordi Rojas
Disculpats: Jordi Calvo, Juanjo Moreno, Paco Hernández, Patricia Cantarell, Miguel Angel
Puente
Gianni inicia la reunió i proposa una roda de presentacions i que un dels assistents actuï de
fedatari. S’ofereix a fer-ho Jordi Rojas i s’inicien les presentacions.
Xavier exposa la situació actual de les jornades del FSCAT 2014 i fa referència a la crida penjada
a la pàgina web. La proposta d’enguany és de celebrar un fòrum de format similar als dels Fscat
de 2008 i 2010, és faria de l’11 al 13 d’abril als espais de la Universitat de Barcelona.
Es presenta el següent esquema de les jornades, aprovat per les assemblees anteriors:
11
Matí

Tarda
Ponències
Vespre

12
Tallers: 3 eixos

13

1.
Desobediència
Confluències
Resistències Crítiques
2.
Constituint
Manifestació
sobiranies
Construint
democràcies
3.
Experiències
alternatives

Es posa de manifest que hi ha menys adhesions que altres anys – 58 adhesions fins ara - i que
cal fer un esforç per enfortir l’organització i implicar-hi més persones.
Gianni exposa que el FSCAT vol ser un espai que afavoreixi la complementarietat entre totes les
iniciatives transformadores en marxa a Catalunya Per vertebrar-ho, es va llençar la idea, en
comissions anteriors , de definir un tema “paraigües” que es presentaria el rpimer dia (Juanjo
havia proposat com exemple “el bé comú”)
Més tard insistirà en el tema de la complementarietat posant èmfasi en que FSCAT no és una
nova proposta que competeix amb les que hi ha i que s'ha de fer un esforç des d'ara per a crear
les sinergies necessàries entre aquestes iniciatives. Saluda la presència en aquesta reunió de
representants de Desbanka i del “Parlament Ciutadà”, l'ILP “Renda garantida ciutadana", la
“Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute” i "Quin País volem".
Ricard proposa que avui no es discuteixin tant temes organitzatius com polítics i que es deixin
el primers per a grups de treball més petits que es reunirien posteriorment.
Griselda, tanmateix, planteja la necessitat de tenir definida l’estructura de l'FSCat, per la
urgència en reservar els espais i aquest vindran definits pel format.
Diosdado planteja la dificultat de trobar ponències que posin a tothom d’acord (en referència a
la proposta de tema “paraigües”) i creu que seria millor donar més temps als tallers.
Luís creu que s’han de tancar les franges horàries i preveure entre 70 i 80 tallers i proposa que
les ponències siguin obertes i participin diferents persones que representin les diferents
sensibilitats polítiques.
Gianni proposa la constitució de dos grups de treball, el Grup 1 per als temes organitzatius
(preparar la crida a propostes perquè associacions, moviments, grups, persones puguin ja
presentar activitats per al 2º dia de l'FSCat) i el grup 2 per als temes polítics (definir el format i
contingut dels 1º i 3º dies de l'FSCat) Els grups queden així:
Grup 1
Griselda
Anna Elvira
Jaume
Xavier
Jordi
Patrícia
Ricard

Grup 2
Gianni
David
Paco
Luís
Itziar

S'acorda en tot cas que:
els tallers es farien segons 4 franges horàries (matí i tarda), amb un màxim de 80
tallers (20 aules),
la segona crida s'enviarà el més aviat possible
el programa es tancaria l’11 de març, just 1 mes abans que comenci l'FSCat.

Un cop la crida llançada, es constituiria un nou grup, la comissió “Programa” per a portar a
terme el treball de recepció, tractament, sinergies entre tallers, redacció final i publicitat del
programa definitiu de l'FSCat (ja que el grup 1 està constituït només per a preparar la Crida a
propostes). Aquest nou grup es constituiria a l'Assemblea General de l'FSCat que es convocarà
al febrer.
De cara a construir confluències l'últim dia, l'Itziar proposa que es construeixi un relat a partir
de les conclusions dels tallers que acabi donant contingut a l’espai “Confluències” i ofereix els
membres del Grup Impulsor de Parlament Ciutadà per fer de relators. Exposa també que un
fòrum és, per definició, un lloc de confluència al que tothom s’hi ha de sentir convidat i
implicat en la seva construcció. Això ens compromet a tots i totes a atreure els moviments del
nostre entorn, entenent que l’únic requisit és el respecte a la carta de principis.
Luís recolza la proposta d’Itziar i recorda que totes les propostes sorgides de les comissions han
de ser aprovades per l’assemblea. Proposa també redactar un document que serveixi per
convidar els moviments socials a participar al FSCAT.
Martí opina que, a nivell operatiu, facilitaria l’èxit de l’espai de confluències que representants
dels diferents tallers es reunissin per temes i que aquestes es facin dissabte a última hora.
La comissió 2 recollirà aquestes propostes quan elaborin et format del 3º dia.
Diosdado opina que l’èxit es basa en que els ja implicats sedueixin d’altres perquè proposin
tallers o participin d’alguna manera al fòrum i insisteix en que tothom entengui que no és un
espai de competició entre projectes electorals.
Griselda recorda que no s’ha abordat el tema financer i que a la caixa hi queden uns 120€ de
romanent després d’haver assumit les despeses dels anteriors FSCat. Opina també que la
comunicació serà clau per l’èxit i proposa que en Xavier coordini un grup dedicat en exclusiva a
temes comunicatius. Aquest accepta i indica que demanaran suport a la FCONG.
Martí proposa que tots els participants facin una aportació d’entre 30 i 50 € i que amb això es
cobreixen les despeses totals. Es suggereix que el tema de les adhesions faci part de la Crida
que el Grup 1 elaborarà.
A les 21:00 es dóna per finalitzada la reunió i s’acorda que la propera trobada se celebri el 29
de gener entre representants dels 2 grups de treball, per tal d'harmonitzar i tancar el format i
contingut de l'FSCat.
Es decideix que es convocarà una Assemblea General per informar i mobilitzar les persones,
associacions, grups, moviments socials de cara a la preparació, organització i visibilització de
l'FScat
L’assemblea es convocarà de forma immediata pel 5 de febrer, a les 19h a la seu de la FCONGs.
S’ha de garantir que hi assisteixen persones de totes les iniciatives i projectes transformadors

en marxa a Catalunya, per això els participants de la reunió d'avui es comprometen a contactar
les iniciatives de les quals participen o que coneixen
Barcelona, 8 de gener de 2014

