Oberta la inscripció de seminaris pel Fòrum Social Català 2014!

Seguint l’estela de les edicions dels anys 2008, 2010 i 2012, el Fòrum Social
Català (FSCat) torna el 2014 per oferir un espai de reflexió, trobada i
confluència a la ciutadania i als moviments socials catalans, per proposar un
altre món possible davant aquest model capitalista que dia rere dia
aprofundeix en les seves polítiques capitalistes i neoliberals, espoliant els
recursos dels pobles dels països més empobrits.
En aquesta nova edició del FSCat, volem fer un exercici de reflexió col·lectiva de com podem
assolir la defensa dels drets necessaris que ens són propis, i fer-lo mitjançant la resistència i la
desobediència no violentes, amb l'exercici d'una veritable democràcia. Cada cop som més i
més diverses, cada cop tenim més capacitats per fer canviar les coses, cada cop estem més a
prop de decidir com ha de ser aquest altre món, aquesta altra Catalunya que podem construir
des de baix, des de la participació de les persones en la societat, des dels moviments socials,
des del carrer, des de les assemblees de barri, des de les plataformes de lluita i de construcció
d’alternatives.

El Fòrum Social Català tindrà lloc els dies 11, 12 i 13 d'abril de 2014 a l'edifici històric de la
Universitat de Barcelona. Ja s'han adherit a la Crida més de 40 moviments i organitzacions.
Si encara no ho heu fet, us podeu adherir aquí.

Iniciem el 17 de gener i fins el 3 de març el període per rebre propostes de seminaris al
Fòrum, els seminaris tindran lloc el dissabte 12 d'abril amb una durada màxima d'hora i mitja
en franges de dues hores.. Els seminaris s'inclouran dins algun dels següents tres eixos:
1. Desobediències, resistències i crítiques.
Campanyes, accions, i tot tipus d'activitats de protesta per part dels moviments
socials dirigides a denunciar les situacions d'injustícia i abús que genera el sistema
capitalista i a enfrontar-se als mecanismes de repressió social, política i
econòmica, que alerten que un altre món és necessari.
2. Constituint sobiranies, construint democràcies.
Projectes i campanyes de recuperació dels drets humans i socials en retrocés a la
nostra societat teòricament democràtica, i propostes d'igualtat, llibertat i de millora
de la democràcia que mostren que un altre món és possible.
3. Experiències alternatives.
Vivències i praxis comunitàries de caire antisistèmic, que no segueixen els
paràmetres de consumisme, explotació, jerarquització, discriminació i violència del
capitalisme, que demostren que un altre món ja és una realitat.

Inscripció de seminaris
Per inscriure un seminari primer cal estar adherit al Fòrum Social Català.
Es valorarà molt positivament la confluència entre propostes de manera que es prioritzaran
aquelles propostes presentades conjuntament per més d'una entitat, organització o moviment.
Podeu fer la vostra proposta de seminari aquí [http://fscat.blog.pangea.org/fscat2014/inscripciotallers-fscat2014/] (se us demanarà omplir aquests camps)
Nom de la proposta:
Títol breu, clar i atractiu
Qui fa la proposta:
Nom de la persona o col·lectiu que presenta la proposta
Correu electrònic de contacte:
Web / Blog / facebook / twitter de referència
Què es proposa
Descripció en 5 línies.
En quin eix del Fòrum s’inscriu (a títol orientatiu)
1. Desobediències, resistències i crítiques.
2. Constituint sobiranies, construint democràcies.
3. Experiències alternatives.
Tipus de proposta (desplegable)
Conferència / Taula rodona
Taller
Projecció (documental, pel·lícula, etc.)
Fira (exposició, parada, etc.) - en aquest cas no cal escollir franja horària
Franja horària principal (aquella que preferiríeu - )
(10-12h; 12-14h; 16-18h; 18-20h)
Franja horària secundària (segona opció)
(10-12h; 12-14h; 16-18h; 18-20h)
Tingueu en compte que no serà possible satisfer totes les preferències per
raons d'espais i horaris.
Quin tipus d’organitzacions poden implicar-s’hi
(altre organitzacions amb qui es podria confluir o amb qui ja heu decidit preparar
conjuntament la proposta)
Comentaris / Suggeriments

Gestió del Fòrum Social Català
Per a garantir la independència del Fòrum Social Català hem optat per portar a terme les
nostres activitats de forma autogestionada. Per a poder cobrir les despeses mínimes que es
deriven del FSCat (manteniment d'espais, cartelleria i material) fem una crida a les persones,
organitzacions, entitats i moviments adherides a participar amb una quota. En aquest sentit,
hem establert una sèrie de barems en funció de la capacitat econòmica:

Organitzacions petites: 50 euros
Organitzacions mitjanes: 100 euros
Organitzacions grans: 200 euros
També convidem a aquelles persones individuals que puguin a fer una aportació orientativa de
20 euros
Si per alguna raó hi ha algun col·lectiu que no pot cobrir la quota mínima o té dificultats per fer
efectiva una quantitat econòmica es pot posar en contacte amb nosaltres a
info@forumsocialcatala.cat. Des del Fòrum Social Català no volem que la qüestió financera
sigui un impediment perquè cap organització deixi de participar en el Fòrum Social Català.
Més endavant es comunicarà com fer aquesta aportació.

Sobre l'organització del Fòrum Social Català
Quins són els contactes del Fòrum Social Català?
Pàgina web: http://www.forumsocialcatala.cat
E-mail de contacte per informació genèrica: info@forumsocialcatala.cat
Llista de distribució del Fòrum http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/assemblea_fscat
Qui organitza el Fòrum Social Català? La participació a l’organització del FSCat és totalment
oberta i lliure. Els únics requisits que es demanen es corresponen amb la Carta de Principis del
FSM, que en resum es refereixen al respecte de la diversitat, horitzontalitat i no dirigisme dels
organitzadors, sense oblidar que ni els partits polítics, governs o organitzacions armades no
poden formar part de l’organització del Fòrum.
Com puc participar en l'organització del Fòrum Social Català? Existeixen dues maneres de
participar a l’organització del FSCat:
-

Una és a través de l’assemblea general del FSCat que es reuneix de manera periòdica
via convocatoria en aquesta llista de correu.
Una altra manera de participar és fent-ho a les Comissions que s’han creat per a la
preparació del FSCat. Les comissions que actualment estan en funcionament són: la
Comissió de Treball Ampliada; la Comissió de Tallers, la Comissió de Ponències,
Confluències i Assemblea; i la Comissió de Comunicació. Si vols formar part d'alguna
d'aquestes comissions posa't en contacte a info@forumsocialcatala.cat

Dubtes freqüents
Què és el Fòrum Social Català? El FSCat és un espai de trobada obert, divers, plural, no
confessional, no governamental i no partidari. És un espai d’intercanvi d’experiències, de debat,
de mobilització i d’articulació d’entitats i de moviments socials que rebutgen el model actual de
desenvolupament dels pobles i que es troben en un procés permanent de recerca i construcció
d’alternatives. El FSCat no és una entitat ni una organització.
Quins són els objectius del FSCat? El FSCat vol ser un espai algutinador i transversal de
gran part de lluites i alternatives socials catalanes. El FSCat pretén estimular la reflexió i l’acció
a partir d’una democràcia veritablement participativa, pel que fa a les dinàmiques polítiques,
econòmiques i socials actuals i proposar alternatives que se centren en l’atenció de les
necessitats de l’ésser humà i del respecte a la natura.
Quan i on es farà el FSCat? Tindrà lloc els dies 11, 12 i 13 d'abril a l’edifici històric de la
Universitat de Barcelona (Pl. Universitat, Barcelona)

Cal pagar per participar al FSCat? No, el Fòrum és un espai obert i lliure a la participació de
tothom. Tan sols es demana una aportació a les entitats i organitzacions adherides per a poder
garantir el sosteniment del Fòrum i la seva independència.
Quins actes hi haurà al FSCat? L'FSCat comptarà amb tres moments, un primer moment de
llançament del Fòrum i ponències inicials, un segon moment de tallers i seminaris organitzats
amb les propostes que han fet arribar les entitats adherides al FSCat, un tercer moment de
confluències, assemblea final i manifestació.
Fins quan puc presentar propostes? La data límit per rebre propostes és el 3 de març de
2014.
Qui pot participar al FScat? La participació al procés d’organització del FSCat és oberta a
totes les entitats i persones de la societat civil i els moviments socials que s’hi sentin
identificades i s’hi vulguin implicar. Els organitzadors del FSCat s’encarreguen exclusivament
de facilitar la realització de les activitats proposades i recollides a través dels processos
participatius oberts del FSCat (assemblees, comissions, etc.).
Poden participar i proposar activitats totes les organitzacions, moviments socials i entitats de la
societat civil que es declaren d’acord amb la Carta de Principis. Els ciutadans que no pertanyen
a cap organització també poden participar al procés. El FSCat té la proposta de construcció
d’altre món sense l’ús de la violència, raó per la qual no es permet la participació
d’organitzacions que utilitzin la violència per aconseguir els seus objectius.
Hi ha una declaració final? El FSCat, igual que el Fòrum Social Mundial, no té caràcter
decisori. Per tant, no promou oficialment campanyes, ni elabora declaracions finals tot i que
promou processos de confluència
Quin és l’àmbit territorial del FSCat? El FSCat neix amb la pretensió de fer-se extensiu a tots
els Països Catalans. És una de les prioritats fer un esforç important d’extensió per donar a
conèixer les característiques del procés del FSCat i instar a d’altres grups de tot el territori a
sumar-se a la proposta. Tanmateix, es respectaran les dinàmiques i processos que ja hi ha a
aquests territoris, acceptant en tot moment que puguin celebrar al mateix temps o quan vulguin
els seus propis actes o fòrums socials.
Quin és l’ambit sectorial del FSCat? La participació al procés d’organització del FSCat és
totalment oberta a totes les entitats i persones de la societat civil i els moviments socials que
s’hi sentin identificades i s’hi vulguin implicar. L’única condició és respectar la Carta de Principis
del FSM, en la que es basa el FSCat.

