ASSEMBLEA SOM VNG
Carrer San Onofre 68
08800 Vilanova i la Geltrú

ACTA DE REUNIÓ
ACTA DE L’ASSEMBLEA DE SOM VNG DEL 09/12/2015
A les 19.00 te inici la assemblea de Som VNG al local de Som VNG situat al carrer San
Onofre, 68 amb el següent
ORDRE DEL DIA:
1. Comissió de Moviments Socials
2. Seguiment del funcionament i acció de les diferents Comissions
3. Organització Interna de Som VNG
4. Altres
1.Comissió de Moviments Socials
Dins la Comissió de Moviments Socials s’està treballant en diferents espais o com a Som
VNG tenim un contacte permanen amb els seus membres (Assemblea dels Drets Socials,
Iaioflautes, PAH, La Frontissa, Casal de Dones).
El Cas Expert de repressió per la via judicial de companys sindicalistes de la CGT ha acabat
amb l’absolució de tots els encausats excepte una multa de 120€ i la prohibició de participar
en manifestacions per un dels encausats.
El col·lectiu Iaioflautes farà un acte el dia 15 de gener en el que demanen la participació de
membres de l’Assemblea de Som VNG. Aquest acte consistirà en l’establiment d’una taula
per la recollida de queixes a diferents espais d’atenció mèdica, sobretot als Camils, d’on es
té constància del pitjor servei. Si la campanya va bé, és possible que els dies 22 i 29 de
gener es repeteixi l’establiment d’aquesta taula de recollida de queixes, però únicament als
Camils. El dia 17 de desembre és la data límit per apuntar-se a l’acció dels Iaioflautes i estar
a la taula recollint queixes.
A les 19.30h-20h del dia 9 de desembre (al final de l’assemblea) hi ha una concentració
silenciosa del Casal de Dones contra la violència de gènere aprofitant la presència en un
míting a porta tancada a l’Auditori d’Artur Mas. Al final de l’Assemblea els membres que així
ho vulguin hi assistiran per donar-hi suport. L’ADS (Assemblea de Drets Socials) convoca a
les 20h al mateix Auditori a una concentració en contra de les polítiques de Mas, a la que
Som VNG s’hi suma també.
Pel que fa a la Comissió de Moviments Socials de Som VNG, l’Assemblea acorda que com
a col·lectiu hem de participar de forma permanent i constant en els moviments socials del
Garraf i transmetre com útil la nostra presència a l’Ajuntament. Cal mantenir el contacte amb
la PAH, el moviment social més actiu ara al Garraf. Hem de potenciar el fet de que tenim un
local a la seva disposició per tal de teixir complicitats i activar Som VNG més enllà de la
nostra tasca institucional.
Un cop el local estigui acabat i plenament operatiu caldria fixar dates concretes per reunions
permanents de la Comissió de Moviments Socials.
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2. Seguiment de les Comissions.
Com a Assemblea acceptem el fet de que el Ple Municipal s’ha estat menjant l’activitat de
Som VNG i ens marca els “tempos”, un fet que considerem inacceptable.
A la darrera Assemblea de Som VNG es va acordar l’establiment de 5 comissions de treball:
· Comissió de Comunicació. L’està portant el company Juanma però està molt
ocupat i ha necessitat l’ajuda del Koldo. No tenim presència als mitjans de comunicació
local. Necessitem fer més ús d’imatges de totes les nostres accions i reunions a través de
les xarxes socials i també enviar constants notes de premsa. El company Jesús ajudarà a la
Comissió de Comunicació.
· Comissió de Finances. L’Ángel, que s’havia ofert a responsabilitzar-se de les
finances, ja no assisteix a les reunions de Som VNG. Ho està portant el company Koldo.
Tenim qüestions a abordar com el canvi de CIF al d’un grup municipal per qüestions
burocràtiques i també el titular del local. A l’hora de preguntar per voluntaris ha sortit el nom
de la companya Jessica Millán. Al no estar present a la reunió no és cap acord en ferm de
l’Assemblea i es parlarà amb ella.
· Comissió Institucional. S’està duent a terme actualment aquesta feina des del
despatx de l’Ajuntament. Es convocarà una propera reunió per tractar exclusivament el Ple
Municipal del dia 21 de desembre.
· Comissió de Moviments Socials. (Ja s’ha explicat al punt 1)
· Comissió de Local. El local va millorant però hi ha obres que queden encara
pendents (p ex: el lavabo i separar espais). La Comissió considera que cal potenciar de
moment el tema “bar” del local amb l’adquisició d’una nevera, una nevera “botellero” per
begudes, un microones i una cafetera. El cost d’aquests electrodomèstics de segona mà
serà d’uns 280€ aproximadament. Hi ha una furgoneta disponible pel seu trasllat. La PAH
ens dona una taula d’oficina per reunions per col·locar-la a la part del fons que arreglaria la
imatge del local i la seva funcionalitat com espai de reunió. Es vol separar els espais del
local, una cosa complicada de fer. Potser s’emplaria una cortina plegable, però no està
acordat encara. A la part superior de l’entrada al local es col·locarà un cartell sòlid amb el
títol “Som VNG” seguint el disseny del nou logo. Cal fer una festa d’innauguració per cap
d’any, tenint sempre en compte que no volem molestar el veïnat ja que encara no disposem
de llicència ni volem generar malestar al barri.
A mode de conclusió i per presentar el punt següent l’Assemblea afirma que
lamentablement entre assemblees no s’està coordinant.
3. Organització interna
Es fa la proposta a l’Assemblea de crear un òrgan polític de coordinació entre Assemblees
per fer el seguiment de la feina feta a les diferents comissions i gestionar la convocatòria
d’Assemblees en casos urgents. Habitualment, serà la pròpia Assemblea qui per acord
fixarà la data de la propera Assemblea.
Caldria nomenar una persona representant/coordinador de cada una de les 5 comissions i
que aquestes es marquesin dates de reunions periòdiques. Actualment, s’assenyala que
tots els responsables de les comissions de treball són homes, un fet que xoca amb la
convicció política de Som VNG en relació a la paritat de gènere.
Es proposen i aproven els noms de les següents persones com a responsables de les 5
comissions:
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· Institucional: Dèborah
· Comunicació: Juanma
· Finances: Jèssica (encara no confirmat)
· Moviments Socials: J. Candela i Conchi
· Local: Cèsar
No queda encara acordat el nom que se li donarà a aquest òrgan permanent de coordinació
de Comissions.
A la propera Assemblea s’aprovarà el document d’organització interna que s’enviarà a
tothom via mail i es ratificaran els noms dels i les responsables així com el títol dels òrgnas
polítics creats i/o modificats,
És molt important que la gent es sumi al treball a les diferents comissions i que aquesta
invitació consti al mateix mail on s’enviarà la proposta d’organització interna de Som VNG.
4. Altres
La propera Assemblea de Som VNG queda convocada pel dia divendres 18 de desembre a
les 17h al Local i es tractarn 2 temes:
· La Organització Interna i la ratificació dels Estatuts de Som VNG
· El Ple Municipal i el Consell Comarcal del Garraf

Sense més aportacions, es tanca la sessió a les 21.30.
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