31a Assemblea de CONFAVC
de 2016
Badalona
A les 9,50 hores, el dissabte 12 de març s’obre la 31a 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 Dolors
Sabater alcaldessa de Badalona, la senyora Dolors Bassa Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies i el
senyor Sigfrido Ramos president de la FAV de Badalona. Tots els membres de la taula donen la benvinguda a
tothom. La consellera de treball excusa l’absència del vicepresident, que en un principi, havia confirmat la
seva presència a l’acte.
Com que avui és un dia d’elecció de nova junta directiva es procedeix a la presentació de tots els candidats,
prèviament cada assistent te un petit currículum dels membres.
Jordi Giró valora als candidats per la seva experiència i com molt valuosos pels projectes que es pretenen
desenvolupar. Afegeix que sempre ens agradaria incorporar persones de tots els territoris, però que no
sempre és possible, de totes maneres, hem aconseguit que siguin el màxim de persones que poden formar la
junta i això, hores d’ara, és d’agrair.
Un cop presentat els candidats s’avisa que comença el període de votació i es recorda que s’haurà de nomenar
tres associacions per formar la comissió revisora de comptes.
Comença l’assemblea aprovant l’acta de l’assemblea anterior. El resultat de les votacions:
146 vots a favor
2 abstencions
0 vots en contra
Recollides les dades de l’assemblea es comunica que l’assistència és de 106 persones que representen 66
associacions de veïns i 10 federacions i la Coordinadora de Jubilats
Memòria 2015
En Jordi Giró presenta la memòria els punts a destacar:
•
•
•

Situació refugiats a Europa
Pobresa, desnonaments, llars sense energia, atur de llarga durada
Renda garantida ciutadana que no va sortir.

La pobresa segueix augmentant i també les desigualtats. La situació política tampoc ajuda.
A nivell d’organització s’ha treballat molt per reorganitzar. Cal insistir en serveis cabdals.
S’han visitats federacions federades i no federades. Cal treballar junts en el territori. Rebre propostes del
territori, s’ha de tenir la mirada ampla del territori.
La cooperativa d’habitatge esta a la darrera etapa, la de la seva liquidació.

Informe econòmic 2015
Fa la presentació de l’informe Alba Gómez. Comenten que les comptes estan auditades i estan a disponibles.
Recorda que caldran tres associacions voluntàries per la comissió censora de comptes.
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Fa una breu presentació del pressupost destacant que hi va haver retallada als ingressos de la Generalitat
però en canvi augment per la Diputació de Barcelona.
Destaca, una vegada més, els problemes de tresoreria pel retard del cobrament de les subvencions i conveni.
Aquests problemes de tresoreria ens suposen una despesa d’uns 9.000€.
Després del torn de paraules es procedeix a la votació.
Resultats votació memòria:
A favor: 103
En contra: 5
Abstenció: 18
Resultats votació informe econòmic:
A favor: 96
Contra: 0
Abstenció: 26
Àgata Sol anomena les associacions de veïns que es donaran de baixa per inactivitat:
AV Can Trias – Viladecavalls
AV Sta. Lucia – L’Arboç
AV Figaró – Figaró
Jordi Giró agraeix la tasca feta a les persones que no continuen a la junta.
AV Centre de Badalona pregunta pel funcionament de les quotes de socis i Alba Gómez explica.
AV Sant Ildefons de Cornellà comenta que les entitats es distancien de la CONFAVC. La CONFAVC ha d’anar
al territori. Demanen reunió.
AV Joaquim Ruyra Gorg demana que es difongui Sinera des de CONFAVC i les federacion.
Jordi Giró aclareix que no l’agrada el funcionament de les entitats amb la Fav Baix. Te total disponibilitat per
mantenir reunió. Des de CONFAVC no hi ha cap voluntat de dividir sinó tot el contrari.
Sobre el tema de Sinera respon que aquest any s’han fet més de 100 visites a associacions per difondre no
només Sinera sinó altres serveis. Les AV també han de difondre a les noves generacions. Encara i això està
d’acord que s’ha de fer més difusió.
Presentació del mapa de sanitat
Jordi Giró realça la tasca realitzada per la comissió de sanitat i explica com neix el projecte del mapa de
sanitat. Destaca la xarxa de sanitat que hi ha a Catalunya, s’ha complert ja la primera etapa des de
CONFAVC.
Xavier Julve fa l’explicació de com funcionarà el programa. Objectiu principal efecte retallades, que quedaran
visibilitzats pel mapa a la web.
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50è aniversari construcció barri Sant Roc
Es fa una explicació breu de com va anar la construcció del barri.
Debat estratègic
Comença Manuel Navas de la Federació de Sabadell. Son les línies generals per preparar el pla de treball del
moviment veïnal. Assenyala que és necessari treballar conjuntament. Per poder realitzar el projecte
necessitem una estructura. La Confederació és imprescindible pel nostre treball i hem de creure fermament
en el nostre treball. Tots i entre tots formem el moviment veïnal.
Fernando Pindado continua amb el debat. S’ha de redefinir que hem de continuar fent. Les AV neixen dels
barris. Anar als problemes. Els problemes ja no es resolen en els barris. El barri és la plataforma. Necessitem
avançar amb intel·ligència. Necessitem intel·lectuals intel·ligents/intel·ligents intel·lectuals. Necessitem un
programa compartit amb les següents idees generals:
•
•
•
•
•
•

Defensar la dignitat de les persones
Lluita contra la desigualtat
Defensa de la qualitat ambiental i d’un consum de recursos sostenible
Enfortir la democràcia per millorar les polítiques
Teixir xarxes de solidaritat
Exigir a les administracions una gestió pública eficaç i eficient

S’obre un torn de paraules.
Es procedeix a donar els resultats del recompte dels vots als candidats.
Jordi Giró – 124 vots
Albert Torrents – 105 vots
Àgata Sol - 113 vots
Torcuato Matilla – 135 vots
Maria Carvalho – 110 vots
Pol Ansó – 132 vots
Daniel Roca – 108 vots
Oriol Vicente – 140 vots
Alfons López – 116 vots
Anna González – 117 vots
En quant a la comissió censora de comptes:
AV Barri Llatí - Sta. Coloma- Pilar Giménez
AV Sistrells – Badalona – Albert Borràs
AV Torre Sana – Terrassa
Vots a favor 93
En contra 0
Abstencions 0
Pla de treball
Anna González fa la presentació del pla de treball i la proposta de pressupost
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Destaca tres reptes:
-

Enfortiment veïnal
Drets de les persones
Capacitat per articular projectes

Votacions pla de treball
A favor 83
En contra 0
Abstencions 14
Pressupost 2016
A favor 72
Contra 0
Abstencions 17
Es presenta el manifest de la creació de la Coordinadora Catalana sobre la “contaminació electromagnètica i
salut ambiental” presentat per Alfons López i José Ferrandis (Pepus). S’aprova per unanimitat.
Clausura assemblea
Clausura l’assemblea el president de la FAV Badalona Sigfrido Ramos i el president de CONFAVC sr. Jordi
Giró.
Sense cap punt més a tractar és dona per clausurada la 31a assemblea a les 14.40 hores.

Jordi Giró
President de CONFAVC
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