COMUNICAT de PREMSA

La lluita per la sanitat pública a
Sabadell, i el Fòrum Veïnal de Dones
guardonats en la II Jornada dels
(Re)coneixements Veïnals en una
edició molt participativa
• Els periodistes Alonso Carnicer i Sara Grimal
s’enduen la trajectòria d’un Periodisme Veïnal
•

La votació popular, amb unes 531 persones
participants, aposta per la lluita del Rec Comtal Digne
i torna a reconèixer el Fòrum Veïnal de Dones

Barcelona, 24 d’octubre/2017.- Amb una edició molt participativa,
avui s’ha celebrat avui la 2ona edició dels (Re)coneixements Veïnals,
que bianualment la Confederació d'AV de Catalunya (CONFAVC)
convoca per a visibilitzar projectes i lluites veïnals que han estat
rellevants en els barris on s’han desplegat, tant a escala d’innovació social com de
solidaritat veïnal i cohesió social i territorial.
Enguany la participació ha estat molt alta: s’han presentat un total de 13
lluites veïnals i 10 projectes socials de 20 associacions veïnals o
federacions, algunes amb altres entitats i moviments socials d’un total de 15
municipis diferents de Catalunya. Però sobretot la votació popular ha batut
rècords: ha arribat a les 531 persones.
Les iniciatives guanyadores, que han estat deliberades per un Jurat format pel
Bernat Valls, director general d’Acció Cívica i Comunitària; Neus
Bonet, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya i Fathia El
Moualii, activista de drets humans han estat:
1. Lluita: Per la sanitat pública a Sabadell, impulsada per la
Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell.
També s’ha volgut fer menció de la lluita pel cobriment de la Ronda de
Dalt, de l’AV de la Vall d’Hebrón.

2. Projecte: Fòrum Veïnal de Dones, impulsat per la Federació
d’Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona. En aquesta
modalitat també s’ha fet menció al projecte de l’Oficina de Mediació
Hipotecària, de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Cornellà.
Pel que fa a la votació popular, les més de 531 persones participants
han escollit:
1. Votació popular per la lluita: Volem el Rec Comtal Digne de
l’AV de Can Sant Joan de Montcada i Reixac, que han rebut un
47’1% de la votació (250 vots)
2. Votació popular pel projecte: Ha tornat a ser escollit el
Fòrum Veïnal de Dones, de la Federació d’Associació de Veïnes
i Veïns de Barcelona, que ha rebut un 21’3% de la votació (113
vots).
D’aquesta segona edició també cal destacar la incorporació d’un
(Re)coneixement a la trajectòria d’un o una periodista que ha dedicat
part de la seva professió a la cobertura informativa de les realitats dels barris i les
demandes de les entitats veïnals. De les 16 candidatures proposades a
través d’un formulari obert i provinents de propostes de la Junta de la
CONFAVC, el Jurat ha optat per a reconèixer la Sara Grimal i l’Alonso
Carnicer, ambós periodistes de Televisió de Catalunya que a més de fer
la cobertura informativa de múltiples conflictes veïnals pel Telenotícies de Tv3,
són autors del documental que rescaten el passat dels nostres barris, com «
Barraques: la ciutat oblidada», una coproducció de Televisió Catalunya.
El lliurement de les candidatures guanyadores s’ha fet al Casinet
d’Hostafrancs, en un acte conduït pel també periodista Josep Ramon
Giménez; i en el qual també hi ha intervingut el president de la
CONFAVC, Jordi Giró, i el director general d’Acció Cívica i Ciutadana,
Bernat Valls, a més de la resta del membres del Jurat.
Material gràfic: candidatures actuals i de la I edició:
https://www.flickr.com/photos/confavc/albums/72157650355494646
ACTE:
DIA I LLOC:

II edició dels (Re)coneixements Veïnals
Dimarts 24 d’octubre, de 18’30h- 20 h.
Casinet d’Hostafrancs; carrer Rector Triadó 53, de Barcelona
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