Acta Assemblea FSCat 27 gener 2010
1. Logística
Tots els rebuts corresponents a despeses generades es pasaràn a la comissió.
Hi haurà connexió WIFI a la UB, ens donaran les claus.
Fira entitats – els participants ja estan avisats del horari. Dissabte arribada a les 08:30. la
mateixa hora el diumenge- Tot recollit per a les 17h del diumenge.
Pancarta a la fatxada de la UB – des de el dilluns 25/02.
Hi haurà acreditacions (participats i organització) a la taula de la entrada juntament amb els
programes i informació.
Tot està gestionat amb el servei de bar. El diumenge la paella serà a les 14h, els tiquets es
posaran a la venda el dissabte fins el diumenge abans de la assemblea.
Voluntaris – anem justos (15 en total). Cal fer una altra crida – es farà amb el recordatori de
la mani del dijous 28/02.
Llista FSCat a la assemblea es confirma que es una llista tancada i qui vulgui ha de afegir-se
per rebre els correus.
Contactes per fer xarxa entre les entitats adherides - la comissió ho gestionarà per
aconseguir un correu de contacte de les entitats adherides i posar-ho (si donen el seu
permís) conjuntament amb el nom a la web del FSCat.
L'hora de trobada es el dissabte a les 08:30 a l'Hall de la UB.

2. Manifestació . Dijous 28/02
Confirmat l'equip de so potent que anirà al cap davant de la manifestació.
Ordre: en primer lloc anirà la pancarta unitària de la campanya, en segon lloc la del FSCat i
desprès la resta.
“Block” del FSCat: aprox. 10 persones portaran la pancarta, entre elles portaveus i persones
d'entitats que hagin estat compromeses amb l'organització del FSCat.
N'hi haurà un grup que coordinarà la manifestació (aprox. 5 persones) i amb ells aniran tres
dels portaveus del FSCat.
Materials:
Pancarta: la mateixa que el 2008
Càmeres de fotos – diverses persones portaran la seva per cobrir la mani. Les
fotografies es faran arribar a la comissió el mateix dijous a la nit perquè puguin
ajuntar-se amb la nota de premsa de la mani que s'enviarà el divendres al mati.
Octavetes: tots els assistents a la assemblea es portaran octavetes per lliurar a la
mani. La resta de octavetes es portaran el mateix dijous.
Megàfons: finalment no es podran portar.
Horari:
16h a JiP – 3 persones es comprometen a anar-hi per fer “banderoles”
18:30h als Jardinets de Gràcia – trobada de tota la gent que vulgui participar a la
mani amb tots els materials.

3. Materials
Programes fets per La Directa es posaran a les taules de la entrada
Es faran fotocopies del programa reduït (sense la explicació del seminaris) amb el plànol de
les aules i es deixaran a les taules de la entrada.
Es faran aprox. 50 còpies del programa sencer (amb l’explicació dels seminaris) i es deixaran
alguns exemplars a les taules de la entrada, taula de premsa i a la fira d’entitats.

4. Comunicació
Roda de premsa 26/02:
Participants: gent dels que promouen la campanya, portaveus del FSCat i gent de la
campanya contra la pujada de les tarifes del Transport públic.
Recull de medis que van anar-hi: Agencia EFE, Agència Catalana de Notícies, Punto
Ràdio, 8TV, Diari Universitat, canal de Internet sobre immigració, Ocupem les Ones.
Comunicats de premsa:
Dijous 28/02 al matí : recordatori mani crida per la mani.
Divendres 29/02 al matí: resum de la mani i crida a participació al FSCat
Cobertura del FSCat: s’enviaran cròniques i fotografies el dissabte i el diumenge al final del
dia. També s’anirà actualitzant la web amb tota aquesta informació.

5. Altres
Agraïment i disculpa a La Directa – Jordi es encarregarà de enviar-les un correu electrònic
perquè es qui ha portat el contacte.

La propera reunió serà el dimecres 10 de febrer a Rivadeneyra 6, 3er pis. Barcelona.

