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TRAJECTÒRIES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Jordi Giró. President des del 2012. AV Vila Olímpica (Bcn)
Barceloní com qui diu de tota una vida de més de 50 anys, vaig rebre una formació
orientada al món empresarial que m’ha portat actualment a ser cap d'administració
i d'exportació d’una empresa de distribució alimentària.
Em considero un veí implicat i compromès amb la seva ciutat. A través del moviment
veïnal ho faig des de l'any 95, amb la meva participació a l’ AV de la Vila Olímpica
de Poblenou de Barcelona, i des l'any 2003, a la FAV d’aquesta gran ciutat. Entitats
que m’omplen, i on sóc el president i el vice-president respectivament.
Durant aquests anys he treballat en un ampli ventall d’àmbits que afecten el dia a
dia la qualitat de vida del veïnat: des de temes de participació, habitatge,
immigració, mobilitat, i seguretat, entre molts d’altres. Uns àmbits que m’han
ensenyat que la formació es continuada i permanent.
Per acabar: quatre pinzellades de com sóc: m'agrada la conversa, llegir, cuinar, córrer,
caminar, la bicicleta i de moment tinc claus de casa. Estic casat i tinc dues filles.

Pol Ansó. Vice-President. Junta des del 2012. AV Gallecs
(Mollet)
Sóc d’origen barceloní des de fa 47 anys. La meva formació és d’arquitecte – Màster en
estructures- i per això m'he dedicat bona part de la meva vida laboral de fins ara a aquesta
professió que la compagino amb la meva vocació i dedicació de docent.
Em vinculo oficialment al moviment veïnal a partir del 2008. Actualment sóc president de l'AV de
l'Espai rural de Gallecs i secretari de la Federació d’Associacions Veïnals de Mollet del
Vallès, a més de ser membre de la Plataforma per a la Defensa de Gallecs.
Considero que formant part del moviment veïnal es pot pressionar més als i a les polítiques
perquè facin allò pel qual se’ls ha triat: servir a la ciutadania..

CURRÍCULUMS JUNTA DIRECTIVA
Anna González. Secretària. Escollida a la Junta al març
del 2016.
Visc a Barcelona, ciutat que m'apassiona i on vaig néixer el 1952.
Periodista, experta en medi ambient i sostenibilitat, i servidora pública durant més de 30 anys a
l'administració local. M'he dedicat a la informació publica, la comunicació, la participació. He dirigit un
programa europeu sobre residus i comunicació. Ara, jubilada.
Feminista, membre del secretariat que va organitzar les Jornades Catalanes de la Dona el
1976. Activista a diferents àmbits: entre altres al moviment universitari dels primers anys 70 del segle
passat, el veïnal i el feminista. Compromesa políticament, durant la dictadura i desprès, he militat en el
PSUC i al PSC.
Usuària diària de les xarxes socials. Voluntària al Banc dels Aliments on hem dedico als estudis i a la
lluita contra el malbaratament alimentari. Impulsora de La Verònica Cartonera, una editorial molt petita
i alternativa, que té la seu al Gòtic. Forma part d'un moviment amb més de 200 experiències.

Torcuato Matilla. Vice-Secretari. Escollit a la Junta al
març del 2016.
Vaig néixer a Fiñana (Almeria) el 16 de Desembre de 1951, però per a estudiar vaig anar a parar a Barcelona
i des del 1989 a Santa Perpètua de Moguda, on coordino l'AV de la Florida des de 2011. He estat molt
vinculat al moviment veïnal, en diferents etapes de la meva vida, així com també a altres moviments
socials com los centres d'excursionistes, etc.
Ara sóc pensionista, però m'he guanyat les garrofes com a Director Comercial i de Ventes per a vàries
companyies grans, tal com DIVASA Farma Vic; VIRBAC Espanya i Mars Espanya. Una trajectòria
professional que vaig poder desplegar gràcies al meu Diplomat en Marqueting i Direcció Comercial.
M'agrada las relaciones humanes i la meva vocació, a més del màrqueting, és la psicologia. A la CONFAVC
voldria aportar la meva experiència en l'elaboració de plans estratègics per a aconseguir els
diferents objectius de l'entitat.

CURRÍCULUMS JUNTA DIRECTIVA
Alfons López. Tresorer. Ratificat a la Junta del 2014.
Reescollit al 2016.
Són llicenciat en Ciències Ambientals per la UAB. He treballat en projectes de comunicació
ambiental a entitats del tercer sector com Barnamil, Depana i a la CONFAVC, especialment
en temes relacionats amb la qualitat ambiental, prevenció de residus i energia i societat.
També he estat formador durant tres anys a Barcelona Activa, en una casa d'Oficis
d'Educadors Ambientals.

Actualment formo part d'Espai Ambiental, on treballo en projectes de comunicació lligats a la
prevenció del malbaratament alimentari, l'economia circular i l'espai públic, i en la gestió d'un
equipament d'educació ambiental a la ciutat de Barcelona.

Marta Carvalho. Vocal. Escollida a l'assemblea del març
del 2016.
Vinc de Aracaju (Brasil), on vaig néixer fa 47 anys. Sóc graduada en Dret, especialista
en
Dret Medi Ambiental, i doctorada en Filosofia Jurídica, Moral i Política, També tinc formació
superior en finances per a la PYME. Exerceixo d'Intèrpret i traductora jurídica del català,
portuguès i castellà.
Fa 21 anys vaig fer un llarg viatge des del d’un país preciós (Brasil) i vaig arribar a Catalunya,
plena de somnis a la maleta.
Des de fa molt de temps participo activament en organitzacions pro drets humans i em mou
la participació en els moviments socials des d’on podem aconseguir un canvi social.
Estic convençuda que el desenvolupament d’un pensament i un raonament crítics pot canviar
les dinàmiques, i valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a
treballar en equip és cabdal en qualsevol xarxa interactiva d’individus, grups i organitzacions.

CURRÍCULUMS JUNTA DIRECTIVA
D
ani Roca. Vocal. Escollit a l'assemblea del març del
.
2016.
Barceloní de naixement, m’ha tocat viure a Lleida, Sant Feliu de Guíxols i Sabadell, per acabar
retornant definitivament a Barcelona. Conscient de la força del moviment veïnal, em
començo a comprometre amb els moviments socials a mitjans dels 90 a través de l’AV
del Poblenou en un moment en que cal reivindicar una millor política d’habitatge social per
la nostra ciutat. Acabem propiciant el naixement d’una nova cooperativa a la que
s’integren l’AV de la Barceloneta i la FAVB, per portar a la pràctica part d’aquestes
polítiques socials. Anys més tard, constatant la descoordinació i la manca d’equipaments al
barri, m’implico activament en la Comissió d’Equipaments del Poblenou.
De formació enginyer i arquitecte tècnic, he treballat per l’administració i l’empresa privada en
diferents àmbits relacionats amb els transports i serveis urbans, l’urbanisme, l’edificació d’obra
nova i la rehabilitació, feines que fins ara he anat compaginant amb la docència.
Entenc el compromís de les entitats veïnals sempre relacionat amb la millora de la qualitat
de vida de les persones, dels drets fonamentals, la preservació i el desenvolupament del
territori.

CURRÍCULUMS JUNTA DIRECTIVA
Albert Torrent.. Vocal. Escollit a l'assemblea del març del
2016.
Vaig néixer a Sitges, el 1958, però des del 1962 visc a Barcelona. Sóc Llicenciat en Filosofia,
Diplomat universitari en Treball social; ambdós estudis els vaig fer a la (UB). Tinc un
Màster en Salut laboral (UPC) i un altre en Comunicació Política (UAB).
La meva trajectòria laboral està molt vinculada al tercer sector: he estat treballant amb
col·lectius vulnerables com les persones refugiades polítiques; amb persones de la comunitat
gitana per la Generalitat. També he estat coordinador de Plans de dinamització comunitària a
la ciutat de Terrassa i el barri de Sant Cosme (El Prat). He estat responsable treballant en
temes de salut, per la UGT; i pel Servei Català de la Salut , sobretot en la creació i
desplegament dels consells de salut com a òrgan de govern del Governs Territorials de Salut
a Catalunya.
Pel que fa al meu activisme social, vaig iniciar-me en el moviment veïnal a l'AV del Casc Antic
amb la campanya « Aquí hi ha gana!» als anys 80. També he estat vinculat al Consell de
Benestar Social de l'Ajuntament de Barcelona.

