30a Assemblea de CONFAVC
de 2015
Sta. Perpètua de Mogoda
A les 9.45 hores, el dissabte 14 de març s’obre la 30a assemblea de la CONFAVC amb la presència dels
membres de la junta directiva de CONFAVC i el sr. Jordi Giró president de la CONFAVC, la senyora Isabel
García Ripoll alcaldessa de Sta. Perpètua de Mogoda, la senyora Neus Munté Consellera de Benestar i
Família i el senyor Manel Martínez president de la FAV Sta. Perpètua de Mogoda.
Un cop acabat l’acte d’obertura, s’aprova l’acta de l’assemblea anterior.
Memòria 2014
En Jordi Giró fa una introducció a la memòria. Fa menció de les campanyes que s’estan portant a terme
conjuntament amb altres entitats. Ressalta la importància de la de la pobresa energètica que afecta a la
dignitat de les persones. En salut. En gènere com a promotors amb l’exposició de les dones, exposició
itinerant que ja s’ha portat a molts barris. Noves maneres de compartir i relacionar-nos a través de la
comunicació.
Volem una sanitat 100% pública, aprofita per excusar a l’Hospitalet, ja que coincideix amb un acte sobre
sanitat.
Sobre l’economia solidària, s’ha de reprendre aquest projecte, estem treballant colze a colze amb les nostres
mútues i cooperatives. Hem participat a la III Fira d’Economia Solidària. Sobre el tema d’habitatge estem
treballant, també el lloguer social.
Destaca el conveni amb Atlantis, està funcionant i a nivell de la finalitat social ens pot ajudar moltíssim a les
associacions de veïns. La participació en els foros socials ha revertit en algunes de les nostres associacions.
Aquest any s’han realitzat dos Àgores que no han tingut molta participació l’hem de treballar des dels
territoris ja que son temes molt actuals.
Continuem treballant la comunicació, ens hem estrenat amb l’estreming amb això arribarem millor a tothom.
Parlant de mobilitat s’ha de ressaltar la baixada de tarifes i la compareixença a la que ens varem invitar.
Participem a diferents consells sobre tot amb aportacions de diferents propostes de lleis.
“La alegría está en la lucha, nuestra recompensa està en el esfuerzo”
Informe econòmic 2014
Fa la presentació de l’informe Txetxu Sanz tresorer.
Com a novetats explica que hem passat a programari lliure i estem realitzant una nova web per tal que sigui
més dinàmica. No tenim amortitzacions aquest any i que hem contractat a una persona per presentar els
productes d’Atlantis i d’economia social a les associacions.
Abans de passar a les votacions s’obre un torn de paraules:
AV Marianao: Tenen problemes amb les antenes mòbils amb instal·lació on volen les companyies.
AV Lorca-Picaso: Fa una referència a la llei “mordaza”
Es passa a les votacions.
Memòria: s’aprova amb majoria de vots a favor.
Informe econòmic: s’aprova per unanimitat

1

Es fa relació de la baixa de socis la Federació de Lliçà, amb les seves associacions, per pròpia petició.
Pla estratègic
Cóm hem d’enfocar l’acció veïnal en aquests moments? Amb aquests canvi d’època? S’està renunciant a les
accions socials. Això fa que no només manquen els recursos sinó que es reparteixen mal perquè es deriven a
corrupcions.
Els barris són importants per les relacions, les sinèrgies, però les necessitats que pateixen els superen, però
aquestes necessitats son globals, per tant, es poden aglutinar esforços, solucions que no es trobaran només al
barri sinó de manera més global.
Intervencions a la moció preparada pel Tribunal Constitucional.
Sigfrido Ramos, Fav Badalona. S’ha de treballar en la transparència, aglutinar moviments, plans de
treball, programes de cohesió i seguidament decidir què classe de política s’ha de fer. Recolza les línees que
es plantegen des de la taula.
Txetxu: S’han de prioritzar els objectius, i el principal ha de ser el ciutadà. Ens estem trobant amb algunes
plataformes que no estan sent lleials. Hem de recolzar-les, però que es demanin ajuda, inclús l’econòmica, i
després ens deixen de banda? Això s’ha de reflexionar. La nostra lentitud per adequar-nos al moment actual.
Són moments de crisi, però els veïns es comprometen menys amb les nostres entitats, hem de veure els
motius. Acord total amb el que s’expressa des de la taula.
Clausura assemblea
Clausura l’assemblea el president de la Fav Sta. Perpètua de Mogoda Manel Martínez, i el president de
CONFAVC sr. Jordi Giró.
Sense cap punt més a tractar és dona per clausurada la 30a assemblea a les 13 hores.

Jordi Giró
President de CONFAVC
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