Acta Assemblea SOM Gramenet

Dissabte 20 juny 2015, 10-14 hores, Museu Torre Balldovina
Ordre del dia
1. Deu criteris del treball de SOM
2. Organització de SOM Gramenet
3. Objectius operatius de SOM
4. Qüestions legals i supramunicipals
5. Altres

1. Deu criteris del treball de SOM
Esmenes aprovades que es fan a cada criteri:
Criteri 1 Posar entre cometes el concepte govern paral·lel a l'espera
d'omplir-lo de contingut.
Criteri 2 Especificar que el diàleg serà amb representats i també les bases de
formacions polítiques properes, moviments socials i entitats, i
persones amb les que compartim objectius/ persones properes.
Criteri 3 - Afegir que el programa estarà “viu i en revisió permanent”
- Cal treballar la idea d'executar directament mesures del nostre
programa.
- Afegir “donar veu a les entitats”
Criteri 4 - No tenim òrgan/espai per a la formació (puntualització)
- Afegir “procurar la coordinació amb altres”
Criteri 5 - Treure la frase “primer de tot”
- Afegir “donar veu a les persones excloses”
- Cal debatre quin és el públic diana (puntualització)
Criteri 6 Proposta inicial aprovada
Criteri 7 La capçalera de Grama té propietari i no es podria utilitzar
(puntualització)
Criteri 8 Proposta inicial aprovada
Criteri 9 Cal crear ja mecanismes de contacte amb les demandes del carrer i
SOM (puntualizació)
Criteri
10

Proposta inicial aprovada

Esmena a la totalitat del document: cal correcció de gènere.
S'annexa el document definitiu dels deu criteris amb les esmenes aprovades.
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2. Organització de SOM Gramenet
S'aprova part de la proposta del nou organigrama amb les següents esmenes
(no dóna temps a debatre-la sencera):
ASSEMBLEA

Proposta inicial aprovada

COORDINADORA

- Treure de la llista a les persones que es van donar de
baixa i afegir les que van quedar després de les més
votades.
- Possibilitat de tornar a fer votació si hi ha persones
interessades en afegir-se
- S'aprova temporalitat quinzenal i setmanal
extraordinàriament en cas d'urgència i importància del
tema

EQUIP TÈCNIC

- Prendrà decisions del tipus:
• que no corresponen a cap altre òrgan
• urgents
• que no són transcendentals
• i passarà comptes a la Coordinadora
- Membres:
• escollits per la Coordinadora
• criteri de representativitat de l'organització

COMISSIÓ
ACOLLIDA I
COMISSIÓ
EXTENSIÓ

- La primera reunió serà conjunta i els seus membres
decidiran si cal que treballin conjuntament o separats.
- Persones responsables: Conxita, Juan, Juanra, Héctor,
Jose Luís i Miqui

S'aprova poder treballar provisionalment amb l'organigrama inicial i les
esmenes aprovades fins a una nova Assemblea.
3. Objectius operatius de SOM
Per a debatre i desenvolupar la proposta inicial d'objectius operatius es formen
cinc grups de treball -un per cada objectiu- i posteriorment s'exposa en plenari
les propostes concretes fetes pels grups. Tenint en compte que no ens dóna
temps a debatre-les, aquestes només s'exposen i s'aproven si no hi ha cap
persona en contra. Totes les propostes aprovades i no aprovades (“a debatre”)
es recullen al següent quatre.
OBJECTIUS
Territorialitzar SOM

PROPOSTES APROVADES

PROPOSTES A
DEBATRE

- Els i les regidores de SOM han de treballar - Presència física
a la comissió juntament amb altres
continua i periòdica
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Gramenet

membres de SOM.
- Primer s'han de crear Assemblees de
districte i posteriorment de barri
- Cal prioritzar barris perifèrics on hi ha
presència de membres de SOM

Generar
- S'aprova realitzar més d'una campanya
campanyes - Crear la campanya sobre l'Auditoria del
deute i pressupostos participatius.
Persones responsables: Josep Lluís i Paqui
- Crear la campanya sobre urbanisme i
Pinta Verda. Persones responsables: Miguel
i Miqui
- Crear la campanya sobre Drets Socials.
Persones responsables: César, Sílvia, Juan,
Héctor, Antonio i Jose
- Crear campanyes per districte/barris
- Crear campanyes de gran mobilització,
obertes a totes les persones interessades
més enllà de SOM

- Generar
campanyes amb
altres forces
polítiques/entitats

Estratègia - Tenir la web de SOM consolidada d'aquí a
comunicati un any
va
- Tenir un butlletí digital mensual de SOM
consolidat d'aquí a un any
- Establir criteris comunicatius clars, que
homogeneïtzin, i amb persones
responsables estables.
- Realitzar un estudi sobre al viabilitat de
generar un mitjà de comunicació proper
més enllà de SOM Gramenet. Crear un grup
que desenvolupi aquest estudi i que tingui
una proposta ferma al juny de 2016.

- Tenir un butlletí
mensual en paper
de SOM consolidat
d'aquí a un any

Participaci
ó de més
persones a
SOM

- Totes les persones
que participen de
SOM han de tenir
una tasca/
responsabilitat

Objectius a aconseguir al juny de 2016:
- Fidelitzar les persones que ja participen
de SOM
- Crear un formulari amb les dades
personals, el barri i la disponibilitat
- Aconseguir 150 afiliacions
- Fer la primera SOMTrobada a la tardor de
2015 (espai extern, lúdic i polític)
Objectius a aconseguir al juny de 2017:
- Crear canals de comunicació amb
persones excloses (vulnerades) i
auto-excloses (per desafecció política)
- Aconseguir 300 afiliacions
- Realitzar una segona SOMTrobada
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Més
objectius
operatius

- Cobrir la necessitat de formació a través
d'espais de coneixement compartit i espais
amb experts/es.
- Crear un òrgan de control del govern
municipal, integrat no sols per SOM sinó
per altres col·lectius i gent de la ciutat en
general

- Guanyar-nos a les
AAVV
- Treballar un full de
ruta per treure la
majoria al PSC, des
del carrer amb un
clima de confiança,
i generar una
confluència de les
esquerres amb o
sense
representativitat

La Coordinadora ha de continuar treballant l'execució dels objectius a través de
les Comissions.
4. Qüestions legals i supramunicipals
•

S'aprova que la modificació dels Estatuts quedi de la següent manera:
• Seu social: casa de la Teresa Franco
• Respresentants legals: Miguel, president; Luís, tresorer; Joan,
secretari; Jose Luís Alfranca i Sílvia, vocals.

•

Una persona de les regidores actuals s'encarregarà de participar al
Consell Comarcal. Cobrarà només dietes (uns 100€) per una reunió cada
dos mesos.

•

S'ha delegat la presència a la Diputació a Barcelona i Badalona.

5. Altres
- Informacions sobre el Grup Municipal:
• Està treballant setmanalment
• Existeix la possibilitat de que ofereixin un assessor a cada grup municipal
(aquesta informació ens ha arribat per un mitjà de comunicació)
• El Ple abans de les vacances encara no té data
• Existeix la possibilitat de que ens ofereixin tenir presència a l'AMB per ser
caps de l'oposició
- Dijous 25 i divendres 26 de juny es durà a terme un tancament a l'Hospital
Vall Hebron per demanar l'accés públic a la teràpia de l'Hepatits C.
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ANNEX- DEU CRITERIS PER ORIENTAR LA NOSTRA ACCIÓ
1. Hem de tenir l’actitud de qui és corredor de fons; són quatre anys,
comencem amb uns recursos militants reduïts que hem de saber fer
créixer i, de moment, estem obligades a ser selectives en les campanyes
i les mesures en què volem incidir més. En el treball municipalista, els
dos primers anys han de servir per anar creant grups de treball en totes
les àrees a fi d’estar en condicions de passar als dos anys següents a
exercir com a “govern paral·lel”.
2. Hem de conèixer com és la població a la qual volem dirigir els nostres
missatges, quines necessitats té i ajudar-la a resoldre-les. Prioritzarem
adreçar-nos a la gent propera, les persones que ens han votat i
simpatitzen amb nosaltres o, fins i tot, les que hem perdut en el procés
de SOM. També haurem de debatre quins són els sectors prioritaris als
quals ens volem adreçar: la gent jove, empresaris i botiguers,
immigrants, gent gran...
3. Dins de l’Ajuntament farem una oposició contundent i de denúncia,
però alhora documentada, sense estridències i introduint els
matisos necessaris. Serà igualment una oposició proactiva (marcant
agenda), al servei de la gent (traslladant de seguida qualsevol
problema del carrer al ple i donant la veu a les entitats i la ciutadania,
molt especialment la població més exclosa i sense veu) i propositiva
(fent propostes que ens vagin situant com a alternativa de govern).
A més, farem permanentment pedagogia cap a la ciutadania i
potenciarem el diàleg amb representants però també amb les bases de
les entitats, els moviments socials i les altres formacions polítiques de la
ciutat (sobretot aquelles amb què compartim objectius), els treballadors i
treballadores i els sindicats de l’Ajuntament), així com en general amb
totes les persones de la ciutat. Per últim, no ens limitarem a plantejar al
ple temes municipals, sinó també altres d’abast supramunicipal que
ens afectin o amb què ens sentim solidàries. Mirarem de fer propostes
conjuntes amb altres candidatures afins de la comarca. Així mateix,
denunciarem aquelles actuacions del PSC que ens semblin
condemnables, explicant a la ciutat que l’alcaldessa n’és
corresponsable, ja que és la número 2 del partit.
4. El treball institucional s’haurà de complementar amb la presència
permanent en els mitjans de comunicació, tant a paper com digitals;
amb la mobilització al carrer per pressionar en favor del nostre
programa ‒viu i en revisió permanent‒, i fins i tot amb l’execució
directa d’aquelles mesures del programa que ho permetin. Tots els
objectius que ens marquem han de ser clars i assequibles i hem de poder
avaluar-los després.
5. Cada actuació haurà de contenir quatre elements: la informació a la
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ciutadania, la formació nostra, l’acció reivindicativa i les alternatives
que proposem, que poden ser aplicades des de l’Ajuntament o una altra
institució i/o des de cada persona, si tenen una dimensió d’alternativa de
vida. Tant com sigui possible, intentarem dur a terme les actuacions en
coordinació amb altres forces i entitats properes.
6. El procés de vinculació de les persones que vulguin participar a SOM
Gramenet ha de ser gradual. A algú que vingui a un acte nostre, per
exemple, se li ha de demanar que ens deixi un contacte i després algú de
nosaltres ha de quedar amb aquesta persona per conèixer-la, saber com
podria i voldria col·laborar... Cal marcar-se objectius d’afiliació, tenir
llistes de correu, obrir debats virtuals, crear espais on les persones noves
puguin implicar-se...
7. La feina de comunicació és clau. Per orientar-la bé, hem de debatre
sobre quina pot ser la millor estratègia de comunicació i els mitjans més
adients per dur-la a terme, partint de valorar l’eficàcia de l’estratègia i els
mitjans seguits abans per Gent. S’apunta la possibilitat d’impulsar la
creació d’una publicació a paper i es recorda també la importància de
penjar contínuament vídeos i moure’ls per les xarxes.
8. En totes les nostres comunicacions, hem d’utilitzar un llenguatge
diferent, positiu i clar, així com fer accions de carrer vistoses i
actes lúdics. S’apunta la possibilitat de muntar periòdicament una
mena de festa de SOM al carrer, una SOM Trobada, amb activitats
infantils, pràctica d’alternatives (fira d’intercanvi, per exemple)...
9. Hem de territorialitzar SOM, creant grups a cada barri o districte.
Aquests grups podrien recollir problemes i propostes del veïnat,
relacionar-se amb les entitats del territori, muntar parades i actes de
SOM, concretar les mesures del nostre programa en el barri, etc. Haurem
de debatre quina és la millor manera de crear-los, si cal entrar a les
associacions veïnals, etc.
10.
Hem d’obrir des d’ara mateix canals de comunicació amb les
demandes del carrer. També hem de mantenir un contacte estable amb
les entitats de la ciutat, i no sols amb les properes a nosaltres. A les
entitats els hem d’explicar les mesures del nostre programa que els
afecten i recollir noves propostes.
SOM Gramenet
Assemblea de 20 de juny de 2015
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