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ASSEMBLEA DEL FSCAT - 17 DE JUNY DE 2009
Ordre del dia
1. Comissió de Programa
2. Comissió d’Extensió
3. Comissió Web
4. Comissió logística
5. Altres iniciatives
6. Properes trobades

1.COMISSIÓ DE PROGRAMA
-Es va comentar que el wiki per a rebre propostes de continguts i per a discutir-les te
una nova adreça – pendent enviar nova adreça a la llista del FSCat.
-Objectius wiki: discutir i rebre propostes.
-La eina ja està oberta per rebre les propostes – informació per afegir a la crida.
2. COMISSIÓ D’EXTENSIÓ
2.1 Crida
-Es va presentar la primera proposta de continguts per la crida (que es va fer a partir del
model de el fòrum anterior)
-Es va comentar que s`havia de afegir l’informació sobre el wiki i la possibilitat de anar
reben propostes de continguts.
-Pendent:


Completar el text de la crida



Treballar i completar els llistats per a enviar-la



Enviar la crida – mitjans de juliol

2.2 Díptic per a la difusió
-Es va comentar que es pot aprofitar els diners que en hi a a la compte del FSCat per a
preparar materials impresos de difusió del FSCat-2010.
-Es va parlar de preparar un Díptic amb una presentació genèrica, objectius, informació
necessària per qui vulgui adherir-se i les adreces electròniques de contacte: web del
FSCat, informació genèrica i la de la comissió d’extensió.
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2.3 Comissió conjunta d’extensió i comunicació
-Es va parlar de que conforme s’acosten las dates del Fòrum i hagi més feina a fer, es
podria formar una comissió conjunta d’extensió i comunicació per facilitar el treball i la
transmissió de l’informació.
-Es veu la necessitat d’implicar a més gent

- fer una crida a la llista FSCat i a la

Assemblea.
2.4 Què s’està fent? On s’està movent el FSCat?
-Sabadell. Interès de la Lliga del Drets dels Pobles i de Un Altre Món es Possible per fer
una reunió a principis de setembre. Interès en generar una xarxa d’entitats. Preparar
materials per a la reunió: actes assemblees i comissions.
-Girona
-Santa Coloma
-Castelldefels
3. COMISSIÓ WEB
-Nova web en el domini de Pangea: www.forumsocialcatala.cat
-Reflexió sobre el text de la web que es refereix als Països Catalans: a la assemblea es
va comentar que no som nosaltres els que decidim si han de estar no els Països Catalans
al FSCat. La nostra labor es oferir la possibilitat a que si volen participar puguin fer-ho,
però s’ha de clarificar que la decisió es seva (de les entitats que vulguin participar).
Aquesta reflexió implica modificar el tex que apareix a la web.
-Pendent


Trasllat els continguts de la web antiga (demanar a Esther Vivas)



Fer operativa la nova web (encara no funciona)



Modificar el tex que apareix a la web

4. COMISSIÓ LOGÍSTICA
4.1 Lloc
-UB Central. És complicat pel tema de Bolognia. Es va presentar un dossier amb
informació al rectorat; s’està fent “pressió” de forma conjunta per part de la comissió de
logística, els sindicats i la UBSolidaria.
-UB Geografia i Historia. També es complicat per les mateixes raons; se buscaran
contactes.
-Pompeu i Fabra. Ja s’organitza un cicle de conferències previ a la celebració del FSCat
(octubre - desembre) i es decideix no contactar amb ells per a la celebració del FSCat
2010 a les seves instal·lacions (“no carregar”).
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-Des de la assemblea es va traslladar a la comissió la necessitat de posar una data límit
per rebre les respostes dels llocs temptejats i poder tenir temps de reacció en cas de que
les respostes no siguin positives.
4.2 Compte bancari del FSCat
-Per comoditat de gestió tant de la comissió com per a les persones que vulguin adherirse al FSCat es va decidir no treballar amb Triodos Bank.
-Es treballarà amb la Caixa d’enginyers – pendent transferir els diners del FSCat a la
nova compte.

5. ALTRES INICIATIVES
4.1 Fòrum Social de la Comunicació
4.2 Fòrum de Teologia i Alliberament Català
A la assemblea es va presentar aquesta iniciativa que te com un dels objectius
reflexionar sobre que una altre església es possible, que estigui vinculada als moviments
socials.
S’està plantejant la possibilitat de realitzar-ho abans del FSCat 2010.
-Es va parlar sobre la possibilitat de posar links a aquestes iniciatives des de la web del
FSCat – no es va arribar a cap acord, per tant queda pendent per a la propera
assemblea.

6. PROPERES TROBADES:
-Propera assemblea: dimecres 09/09/2009 a les 19h a Justícia i Pau (c/ Rivadeneyra
6, 3r pis )
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