Presentació dels resultats del Fòrum Social Català 2014 i
propers passos
11 de juny de 2014 - Una vintena d’assistents

Gianni (de la comissió permanent de treball) introdueix la trobada: recorda format i
continguts de l’FSCat 2014 i l’ordre del dia de la reunió d’avui.
1. Informe sobre l’avaluació quantitativa i qualitativa de l’FSCat2014
Xavi (de la comissió de comunicació) fa un resum qualitatiu i quantitatiu del resultat del
Fòrum:
-

Van participar entre 1.000-1.200 persones, de les quals tenim el mail de 700.
Vam oferir uns 70 tallers
La roda de premsa que vam oferir va sortir a El Pais, La Vanguardia, Diario.es,
Vilaweb, Punt Avui, Ara, etc.
El vídeo de llançament del fòrum ha arribat als 1.400 visionats.
La web va tenir 12.000 visites la setmana del Fòrum, de les quals 3.600 van ser
el divendres d’inici contant descàrregues del programa.
Vam tenir 320 seguidors nous al Facebook arribant als 2.370, i un 1.200 nous a
twitter arribant als 1.540 seguidors.
El Fòrum va aparèixer com a reportatge al TN migdia de TV3 el dissabte.
També se’n van fer ressò BTV amb dos reportatges, RAC1 en va fer seguiment
i van aparèixer notes de resum a el Periodico, El Punt Avui, el Pais i el
Diario.es

El recull de premsa que es pot descarregar aquí:
http://fscat.blog.pangea.org/files/2014/06/Dossier-recull-de-premsa-FSCat2014.pdf
Per tant ha estat el Fòrum amb més impacte mediàtic però el que ha tingut menor
assistència.
S’ha enviat enquesta d’avaluació als assistents, hem tingut 65 respostes. Es destaca
positivament la qualitat del Fòrum, el format general i la varietat, l’esforç en
comunicació i el treball de sistematització i relatories. Es comenta com a millorable:
massa quantitat de tallers i massa fragmentats, es demana treballar i fomentar més les
sinèrgies i pal·liar la poca assistència. De la gran majoria dels que han respost, més
del 90%, considera que cal tornar a fer el FSCat, el 55% el valoren amb més d’un 8, el
36% entre 6 i 7 i només un 7% per sota de 6.
La comissió de treball del Fòrum fem una valoració molt positiva de la qualitat dels
espais i de la participació. El nivell d’activistes concentrats en un mateix espai i dia va
ser notable. La gent valora haver aprofitat molt el dia per a fer contactes i compartir.

2. Resultats dels tallers, seguint la metodologia de confluència proposada
pel ParlaMent Ciutadà
La Stella presenta el treball de relatoria fet pel Parlament Ciutadà. Explica que tot i la
precarietat de mitjans i la dificultat en aconseguir voluntaris, es van fer relatories de
gairebé tots els tallers, excepte una minoria.

S’explica en detall com es va recollir la informació, quin tipus de dades es tenen i com
s’ha organitzat.
Es comenta que no es va proposar una agenda de “lluites” concreta, sinó una agenda
més aviat abstracta (excepte dues crides a participar a les marxes de la dignitat i a
l’ocupació del SOC i l’agenda de dones).
Comenta que amb més treball previ, més preparació dels relators, més preparació
també dels participants que feien els tallers, haguéssim tingut més bons resultats, més
homogenis i treballables.
Fent un anàlisi dels diferents tallers, han vist que dintre de cada eix podien fer una
classificació per temàtiques segons aquests quatre aspectes:
seguretat ciutadana / militar;
economia, banca i sistemes financers;
drets socials;
regeneració i innovació democràtica.
Aquest darrer tema és el que més repercussió ha tingut dins el FSCat. Es veu
clarament com perd interès la part d’anàlisi del poder i guanya l’anàlisi i les noves
propostes de regeneració democràtica.
Aquests quatre àmbits ens donen pistes sobre les possibles sinèrgies a treballar entre
organitzacions i moviments. Però caldria un anàlisi encara més acurat. Es creu que
d’aquest anàlisi podria sortir un model que ens dones pistes pel proper Fòrum.
Es pot consultar l’anàlisi dut a terme pel Parlament Ciutadà aquí:
http://fscat.blog.pangea.org/files/2014/06/Document-An%C3%A0lisi-Relatories-TallersParlament-Ciutad%C3%A0-FSCat2014.pdf
3.
a.

Els reptes de futur :
Format i funció de l’FSCat (presencial vs. virtual)

- Mari Pau: quin indicador de qualitat podríem tenir en quant a “capacitat de
transformació” de les propostes?
- ParlaMent ciutadà insisteix que l’anàlisi quantitatiu ens dona una visió de les
capacitats de sinergia i de complementarietat, no de l’impacte de les propostes.
- Sandra: s’agraeix el treball de sistematització i es considera una eina molt important
de cara a seguir treballant. Relativitzo la importància de la quantitat de gent que
participa al Fòrum, doncs el valor del FSCat es el de la capacitat de construir un relat
comú. Caldria tenir una agenda de treball constant de reunions per anar avançant.
- Meli: exposa un seguit de critiques constructives que s’han realitzat arrel de la
participació de Ca la Dona al Fòrum:
- La nostra preocupació és fer arribar el nostre pensament a la resta de
moviment socials. Però ens trobem que el tipus de format del Fòrum no ens permet fer
més permeables a escoltar discursos dels altres, doncs a cada taller ens acabem

trobant els de sempre. Per explicar-nos entre nosaltres allò que ja sabem considerem
que el FSCat no val la pena i caldria reflexionar per a poder superar aquesta etapa.
- Aquesta confluència de la que tant es parla veiem que es dona en l’espai
general, però no en el sí dels tallers. Afegiria que l’activitat del diumenge va ser molt
pobre, de molt poca gent participant.
- Marti: constato que va haver-hi molta activitat de sensibilització i denuncia; poques de
campanyes concretes o de canvis de llei; algunes de propostes alternatives o de canvi
de vida; varies sobre metodologies – desobediències,etc.; gairebé res de propostes de
canvi socioeconòmic (moltes valorant-ne les seves peces, però cap fent una proposta
de canvi sistèmic).
Respecte al format, gairebé era més un seminari (amb una mica de públic) que un
espai de difusió i de donar a conèixer iniciatives. Cal que ens trobem els de sempre? O
els que no ens trobem mai?
Si al final resulta que el FSCat és un espai de trobada d’activistes llavors el que tindria
sentit seria plantejar reptes comuns: p.e. el repte de la cohesió social (això afecta a
tots els moviments) des de cadascun dels àmbits en els que treballem.
Queda clar que el FSCat serveix per crear sinergies, l’espai del claustre com a lloc de
trobada funciona i dona fruits. Més enllà doncs de la “conferencia” o “taller” com a
propostes a l’hora d’inscriure’s, caldria a la propera dir si la gent el que vol és fer un
“espai de confluència”, un “espai de sinergia” o un “espai de debat”.
Si volem arribar a molta gent, sembla que ni el format obert (com hem provat de nou
aquest any) ni el tancat (com vam fer fa dos anys) acaben de funcionar. Potser el que
cal doncs és aprofitar el FSCat en clau de “construcció interna”.
- Leo (del FSCat Girona) – estic sorprès, doncs a la nostra reunió d’avaluació es va
coincidir amb tot el que s’està dient aquí en quan a + impacte digital que presencial
(van passar 250 persones), massa tallers i poca sinergia real (amb l’excepció d’una
taula de confluència espontània sobre el tema ecològic). Ens sortia com a proposta el
no permetre més d’una activitat per eix i horari, lo qual obligaria a la confluència i a la
trobada de tota aquella gent preocupada per aquell eix.
- Mari Pau: serien interessant demanar a tots els moviments que en el moment
d’inscriure’s responguéssim unes mateixes preguntes sobre aquelles qüestions que
ens preocupen. Ho dic per que hi ha una lluita que a vegades no ens acabem de
creure, i el que no de que no només arribem cadascú a aconseguir allò que ens
proposem, sinó que hi arribem “junts”.
b.

La necessària articulació Local/Global per al canvi veritable
i.

Relació amb el Fòrum Social Mundial i l’internacional

ii.

Temàtiques globals per a una aplicació local i viceversa

Gianni informa de l’estat de la qüestió. L’articulació Local-Global va constituir l’eix
vertebrador de l’FSCat, amb una ponència inaugural que en desenvolupava els
diferents aspectes. Aquesta articulació, assumida com a necessària per a qualsevol
canvi que es vulgui sostenible, és el tret diferenciador de l’FSCat.

La relació de l’FScat amb el Fòrum Social Mundial (FSM) permet concretar aquesta
articulació.
- S’està treballant en una web compartida de tots els Fòrums locals per a compartir les
relatories i permetre que qualsevol activitat localitzada pugui inspirar-se o inspiri altres
accions locals. L’iniciativa parteix d’un grup de Fòrums Socials Locals, incloent
francesos, tunisians, marroquins, canadencs i té el suport del Consell Internacional de
l’FSM, reunit a Casablanca el desembre de 2013.
- ATTAC està promovent una Universitat Europea d’Estiu de moviments socials. S’hi
farà un taller sobre Fòrums Socials Locals i des del Forum Social d’Ivry ens han
demanat al FSCat si hi volem participar. El Gianni anirà a explicar el cas català, no
com a portaveu, sinó com a un participant més. Serà del 19 al 23 d’agost a Paris. S’hi
alguns s’animen i volen participar-hi, es podria fer una delegació catalana. La pàgina
web de l’esdeveniment és <www.esu2014.org>
- El proper FSM es farà el 2015 i tornarà a ser a Tunis. Ho han demanat els moviments
locals d’allà pel bé que els va fer la darrera edició del Fòrum. N’hi haurà un altre el
2016 a Quebec i potser també a Asia. Es trenca doncs la dinàmica alterna FSMFSLocal. Hem de veure quin és l’encaix per a l’FSCat en aquesta nova dinàmica.
5.

Propers passos

Gianni proposa que el FSCat pomogués trobades puntuals per a tractar aquells temes
que afecten més al diàleg sobre l’articulació local-global de les nostres lluites.
Sandra proposa de nou que es faci una agenda de reunions més continuada de tots i
totes aquelles que vulguin seguir i continuar amb el Fòrum. Transformar el FSCat en
un procés real.
Martí constata la dificultat, que ja coneixem, de que aquest procés es concreti per la
infinitat de lluites i de coses que ja s’estan fent. Proposa que es podria posar l’etiqueta
“FSCat” a coses que ja s’estan fent i que són prou amplies i dins de la filosofia del
Fòrum, de manera que l’FSCat recolzi i promogui. Imagina que propostes com les de
la Wikiconstitució (Nova Política) podrien ser activitats dins el procés del FSCat, o bé
la del “País que volem”. Aprofita per dir que el projecte està en marxa i convida a
tothom qui va presentar propostes al FSCat que entri a la web i posi les seves
propostes.
Juanjo – explica la proposta de “Cultura del bé comú” que van treballar en el seu taller
del FSCat. En el seu taller va sortir la idea de recuperar la trajectòria històrica del bé
comú i de fer un mapeig d’activitats que ja s’estan donant. Proposa que una iniciativa
autònoma de jornades sobre el bé comú, pogués tenir el “barret” de l’FSCat.
Stella – creo que hay que hacer otro encuentro del FSCat con el Parlament Ciutadà
porque hay que repensar el formato i buscar uno que “incite” a la confluencia.
Griselda – no vaig poder estar al FSCat però m’alegra que tot sortís bé. Proposo que
en comptes de donar la possibilitat a cadascú de fer el seu taller, s’obligui a la
confluència per bloc temàtics en jornades més llargues.
Meli – Jo crec que si caldria un eix que pogués aglutinar totes les lluites. La idea del bé
comú em sembla molt bona. Caldria doncs reservar dins l’FSCat un matí o una tarda

on trobar-nos tots, i després podria haver-hi també tallers. Però agafar un tema central
– “La construcció d’un nou ciutadà” p.e. i tots participar d’aquest tema central.

ACORDEM
1.- Fer una nova convocatòria al setembre per a elaborar un pla d’acció del
FSCat durant l’any 2014-15 prenent com a base el que s’ha proposat avui.
2.- La comissió de treball del FSCat2014 i el Parlament Ciutadà es reuniran abans
d’aquesta reunió per acabar de fer el treball de relatoria i sinergies.
3.- Es crea una comissió de seguiment del tema internacional. L’adreça és
<internacional@forumsocialcatala.cat>

