Assemblea SOM Gramenet
Data: 29 de març de 2015
Lloc: ACP Aramateix

Comença la reunió amb retard. La taula es disculpa perquè ahir es va acabar molt tard el
recompte i ha estat impossible començar a l’hora.
S’agraeix a l’equip de recompte la gran tasca feta ahir a la nit que es va perllongar durant més
de 3h i també a les gairebé 400 persones que han participat en les primàries, que han estat un
gran èxit de participació.
ORDRE DEL DIA:
1.- Programa
2.- Legalització de SOM Gramenet
3.- Resultat primàries
4.- Informació de les diverses comissions

1.-PROGRAMA
La comissió de programa presenta el document: “Les quinze propostes clau de SOM Gramenet”
que és un extracte breu de les mesures a posar en marxa immediatament.
Els canvis introduïts s'han reflectit directament al document (adjunt). S'augmenta el nombre de
propostes clau a 20. Malgrat tot, aquest és un esborrany que acabarà de treballar la comissió
de programa o la Coordinadora (reordenar les propostes per ordre d'importància, polir la
redacció de les propostes modificades i les afegides, explicitar més mesures concretes, etc)
A banda d'aquestes esmenes a les propostes clau, s'introdueixen altres temes que no es
recolliran en aquest document però sí en el programa:
–

Relatiu a l'esmena 11, se sol·licita que es faci menció de què quan es plantin arbres a la
ciutat s'evitin les espècies al·lergèniques. També es comenta la necessitat, potser més
endavant, de campanyes de conscienciació de la cura per l'espai públic.

–

Es fa esment de la necessitat de ver visible el tema mediambiental i del canvi climàtic.
Donat que el document tracta propostes concretes i d'acció immediata, es decideix no
incloure un punt específic sobre aquest tema, però donada la seva transversalitat es
farà que aparegui en alguna de les propostes que ja hi ha.

–

També es comenta que cal introduir mesures per evitar “l'amiguisme”.

–

Per part dels Laietans, es denuncia que des de l'ajuntament no s'està donant suport
econòmic a les entitats de foment de les tradicionals catalanes. Seria un aspecte a
corregir.

–

Altres temes a tractar per la comissió de programa: economia submergida, prostitució,
què fem amb gramepark.

Cal publicar ja un programa perquè la gent ja sàpiga què pretén fer SOM Gramenet. Hem de
deixar clar que el nostre sempre serà un programa viu, obert a esmenes per part de la
ciutadania.
S’aprova el document de les 20 mesures estrella.
Es canvia l’ordre per esperar al Jesús que ha d’intervenir en el tema de la legalització.

2. COMISSIONS.
Comissió econòmica:
-

Només 28 afiliats/es. Calen més. S’ha de promoure l’afiliació.

-

Aquesta setmana tindrem el NIF de SOM i podrem obrir el compte. Serà un compte
exclusiu per la campanya. Hi ha tres opcions: Banca tradicional, Banca ètica (Fiare,
“Triodos”) o Cooperativa de crèdit (Caixa d'Enginyers).
Es decideix eliminar ja la banca tradicional del discurs de SOM.
Si Fiare ho pot assumir, triar Fiare que és ètica i cooperativa. El Jordi Garcia se
n’encarrega.

-

Cal un voluntari/a com a titulars dels comptes

-

Cal un administrador de la campanya. Pot estar lligat a què es decideixi en el punt de la
legalització de SOM. Es posposa al següent punt.

-

S’obrirà un altre compte per la resta de despeses.

Comissió de campanya:
-

Dia 11 propera i última Assemblea Oberta.

-

Dia 19, 12h, Rbl. Sant Sebastià, acte de presentació de SOM: presentació de candidats,
presentació programa, salutació per part d’altres candidatures properes (Badalona,
p.e), intervencions polítiques i vermut gratuït.
Haurem de tenir material ja per difondre: manifest, mesures urgents, fulls de mà, etc.
Cartell de l’acte: Marçal. En farà un anunciant l’assemblea del 12 i la presentació del 19.
Ha de servir ja a mode de precampanya.

-

Anunci pel mirall.net: o l’enviem demà o no surt. Cost 300€. Es decideix assumir la
despesa i posar l'anunci. El Marçal pensarà alguna cosa.

-

Altres formes de difusió:
o

Cotxe amb megafonia.

o

Boca-orella.

o

Deixar els fulls de mà a botigues, etc.

-

El compromís de la campanya ha de ser de tots. Que tothom s’involucri en la comissió
de campanya.

-

Hem d'anar amb compte amb el tema legal perquè encara no estem en campanya. Fer
actes i difusió de presentació però no demanar vot ni res que es pugui entendre com
fer campanya pròpiament dita.

-

Quan es tingui material, cal començar a sortir massivament al carrer per donar-nos a
conèixer. Punts simultanis en diferents llocs de la ciutat.

-

Fer treball per barris. Fer un llistat de qui és de cada barri i que cadascú treballi el seu
barri.

-

Les idees i suggeriments enviar-los a candidaturagramenet@gmail.com per ser
recollides per les comissions de campanya i comunicació.

3.- Legalització de SOM.
L'Aitor, l'Alba i el Jesús presenten el document de com està el tema legal (adjunt).
Sant Adrià ahir va confirmar la seva incorporació a Poble Actiu (al document surt com a
pendent).
Opció 1: Poble Actiu.
–

Poble Actiu no posa cap condicionat.

–

SOM Gramenet serà el que predominarà durant la campanya. P.A. només estarà
present a la papereta (Som Gramenet-PA). Als cartells no ha d’aparèixer.

–

A nivell econòmic genera problemes. La Comissió econòmica potser s’haurà de
replantejar la forma de finançament.

–

Som Gramenet - Poble Actiu seria un partit nou perdríem els espais electorals. Caldria
que GG s’afegís a Poble Actiu per aprofitar els espais.

–

Aquesta opció resol el tema supramunicipal directament.

–

En el consell comarcal hi hauria repartiment de temps per cadascuna de les
candidatures vinculades a Poble Actiu. Es concretarà posteriorment.

–

Preocupació per la vinculació explícita de Poble Actiu amb el tema nacional. Caldria
reafirmar que SOM ha triat aquesta opció per qüestions legals i que es manté la
pluralitat en SOM.

–

Hi ha també una qüestió sentimental. Hi ha un sector a qui li costa tenir el sentiment
de pertinença cap a Poble Actiu. Hem d’entendre que Poble Actiu és només un
instrument. No cal fer la vinculació sentimental.

Opció 2: Concórrer com Gent de Gramenet.
–

Faria perdre tota la feina feta doncs la gent visualitzarà només la continuïtat de GG.

Opció 3: Agrupació d’electors, té implicacions que no s'inclouen al document:
–

El cost del notari que ha de validar les signatures és de 3-5€/signatura.

–

Cal la fotocòpia del DNI dels signants, això condiciona molt la recollida.

–

El secretari municipal també pot validar, però també hi ha una taxa per signatura (en
altres municipis és de 4€/signatura).

Possible autocrítica per part de la Comissió de Candidatura per la situació en què ens trobem.
Hem de reflexionar.
Ens hem de quedar amb el sentiment positiu de les fantàstiques primàries que hem fet. Ha
hagut un apropiament sentimental de la marca SOM que ha de continuar, al marge de què
puguem necessitar Poble Actiu instrumentalment.
Com fer-ho públic?. Fem autocrítica interna però el traspàs cap a l’exterior ha de ser en positiu.
Estrictament només caldria dir que supramunicipalment SOM s’afegeix a PA.
Podem/Podemos no podrà assegurar la presència en la candidatura fins aquesta nit a les 23:59,
quan finalitza la seva consulta interna sobre el recolzament a aquesta candidatura en la seva
globalitat.

Votació:
Persones presents: 50
Opció 1: PA

----------------------

41 vots

Opció 2: GG

----------------------

0 vots

Opció 2: Agrupació d’electors
Abstencions ------------------------

0 vots
9 vots

S’aprova que SOM Gramenet presenti la candidatura com SOM Gramenet- Poble Actiu.
Es tria com a representant el Jaume Abelló juntament amb un company de Podem/Podemos (a
decidir segons disponibilitat).
Fins la coordinadora de dimecres segueix portant aquest tema l’Aitor. Dimecres la coordinadora
triarà un responsable per portar aquestes qüestions.

4. RESULTAT PRIMÀRIES: LLISTA DE CANDIDATS

Es presenta la llista amb els resultats de la votació de Primàries (adjunt).
Aquesta llista es veu corregida pel factor de gènere i els condicionants personals d’alguns
candidats (incloure els condicionants). Llista amb correcció adjunta.
Al final de la llista no es compleix la paritat. En el conjunt dels 27 sí complim el 40% que diu la
llei però afegint el suplents no, per tant, cal que entri alguna dona més pel final de la llista.
Com hi ha pendent la consulta de Podemos, es proposa tancar la llista definitivament el
dimecres en la Coordinadora. Demà ens assegurem de què estem dintre de termini respecte a
P.A. (l’Aitor).
Cal que els candidats enviïn la fotocopia del DNI per anar avançant feina.
Per finalitzar es recorda que el dia 7 d’abril en el Ple s’aprova la Pinta Verda. Hi hem d’anar a fer
pressió.
Dimecres 1 d’abril, 19h, Reunió Coordinadora.
Dissabte, 11 d’abril, Assemblea Oberta.
Es dóna per finalitzada l'Assemblea.

