Acta assemblea SOM
Dissabte, 30 d’abril de 2016
Biblioteca Can Peixauet
Ordre del dia:
1. Retre comptes
a. Comissió espais
b. Pobresa Zero
c. Comissió econòmica
d. Grup municipalista
e. Com a organització
2. La ciutat que volem
3. Renovació de la coordinadora
4. Tria d’un nou/nova presidenta i vocal
5. Ratificació acords de la coordinadora

1. Retre comptes
a. Comissió espais buits: L’Albert Gerard exposa totes les activitats que la
comissió d’espais buits ha anat fent des de la seva creació: cens d’espais buits,
proposta d’alternatives d’ús, la roda de premsa de la campanya, cercavila per
espais buits de la ciutat, Som Raval i Som Singuerlín, acció a riu Nord,
encartellades, punts de llibre i mapa de la ciutat.
b. Comissió pobresa zero: L’Alba explica la feina feta fins ara de la comissió
pobresa zero. S’han reunit amb diverses entitats de la ciutat. Es troben en un
moment de baixa activitat i comenten que no saben ben bé els passos a seguir
per la comissió.
c. Comissió econòmica: adjuntem els documents que la comissió aporta a
l’assemblea.
d. Comissió municipalista: adjuntem el document on s’explica el retre comptes de
la comissió a l’assemblea.
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e. Com a organització: es fa una primera valoració de les enquestes contestades
sobre els objectius i els criteris d’organització que es va marcar SOM a l’última
assemblea (adjuntem document de recompte).
El Jordi Garcia presenta un document de valoració de l’actuació de Som
Gramenet entre juny de 2015 i abril de 2016 i propostes de reorientació
(adjuntem document).
Després d’un debat sobre les propostes d’orientació s’elaboren 15 propostes
d’actuació (s’adjunta el document).
ACORDS:
- Queden aprovats els comptes de l’any 2015
- S’acorda que la coordinadora parlarà sobre el nou enfocament de la
comissió Pobresa Zero.
- S’aprova el document presentat pel Jordi Garcia
- S’aproven les 15 propostes d’orientació proposades a l’assemblea

2. La ciutat que volem
A l’assemblea s’ha de decidir si es participa o no a la jornada de la ciutat que volem. Es
planteja que la participació ha d’estar condicionada a la participació, també, d’entitats.
També es planteja que queda pendent un debat a SOM sobre les aliances.

ACORDS:
-

La proposta de participar a la jornada organitzada per partits i entitats
s’aprova amb 15 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.
S’acorda fer el debat sobre aliances.
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3. Renovació de la coordinadora
S’han de renovar, després d’un any, els membres de la coordinadora. El Miguel
Ordoñez i el Miqui manifesten que no volen continuar. Tot i així encara s’han de
ratificar algunes persones que no són presents a l’assemblea per tal de poder
conformar la llista de la nova coordinadora. Per això aquest tema queda pendent de
ratificar a la propera coordinadora.
ACORDS
-

S’acorda que la reestructuració de les llistes de correu electrònic es
parlarà a coordinadora.

4. Tria d’un nou/nova president i vocal
L’actual president i el vocal de Som volen un relleu i per això es proposa a
l’assemblea si hi ha persones que ho vulguin fer. El Santi Tornero es presenta
com a president i la Paqui Luna com a vocal.
També es planteja que s’ha de fer el canvi de nom de la persona que té el logo
de Som.
ACORDS:
- Es vota el canvi de president i vocal i queda aprovat per unanimitat
amb 20 vots a favors i cap en contra que Santi Tornero serà el
president i la Paqui Luna la vocal.
- Fer el canvi de nom de la persona que té el logo de Som.

5. Ratificació acords de la coordinadora
Es presenta l’assemblea un document que recull els acords que ha pres la
coordinadora des de l’última assemblea.
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ACORDS:
- Es ratifica el primer acord “S’acorda que l’assistència a les assemblees
és oberta a tota la ciutadania i que només poden votar els afiliats” amb
21 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció.
- Es ratifica el segon acord “S’acorda fer un registre d’inscrits a les
assemblees” per unanimitat.
- Es ratifica el tercer acord “S’acorda tirar endavant a Somtrobada el
proper 28 de maig” per unanimitat.
- Es ratifica el quart acord “S’acorda tirar endavant un butlletí de SOM i
es que crea un equip que hi treballarà” per unanimitat.
- Es ratifica el cinquè acord “S’acorda que la Somtrobada pot comptar
amb un pressupost màxim de 2.000 euros” amb 16 vots a favor, un en
contra i una abstenció.
- Es ratifiquen la Paqui Luna i la Manuela Morales com a regidores de
Som Gramenet amb 20 vots a favor i 2 en contra.
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