32a Assemblea de CONFAVC
de 2017
Tarragona
A les 9,50 hores, el dissabte 18 de març s’obre la 32a assemblea de la CONFAVC amb la presència dels membres
de la junta directiva de CONFAVC i el senyor Jordi Giró president de la CONFAVC, la senyora Begoña Floria
Consellera de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l’ajuntament de Tarragona, el Director d’Acció Cívica i
Comunitària senyor Bernat Valls i el senyor Antonio Peco president de la FAV de Tarragona. Tots els membres
de la taula donen la benvinguda a tothom.
Comença l’assemblea aprovant l’acta de l’assemblea anterior.
Recollides les dades de l’assemblea es comunica que l’assistència és de 86 persones que representen 36
associacions de veïns i 12 federacions i la Coordinadora de Jubilats
Memòria 2016
En Jordi Giró presenta la memòria d’aquest any fent palès el treball fet i s’obre torn d’intervencions.
FAV TERRASSA: Diu que s’hauria de parlar també del treball que es fa des de les localitats. Com és el cas
del treball fet amb l’aigua amb Aigües Terrassa.
FAV TORTOSA: Primer de tot és la primera vegada que venen i que estan molt contents de participar.
Comenta que els de les Terres de l’Ebre son els grans oblidats de Catalunya a molts nivells i cita totes les
problemàtiques que pateixen.
AV CAMP CLAR: Comenta la problemàtica que tenen amb l’ocupació dels pisos i els problemes de
convivència que crea aquesta situació.
FAV BARCELONA: L’agrada el comentari que ha fet Jordi Giró de que les associacions veïnals treballen per
l’interès general, en quant a les plataformes, a vegades, no sempre és aquest l’interès.
Jordi Giró: Totes les aportacions han estat interessants. El treball del territori és molt important i el secret
del bon funcionament és la gent. Funcionem perquè creem comunitat.
Creu que seria molt bo fer una comissió per les elèctriques. El tema és molt greu. Les companyies no perden
mai, només s’enriqueixen i això ho poden fer perquè s’ho permet el govern i encara continuen tallant la llum a
gent que no pot pagar-la.
La feina de les federacions no pot constar a la memòria de la CONFAVC. El que es podria fer és un resum del
Consell Federal on es parla del que fan totes les federacions.
Agraeix les paraules del membre de la FAV de Tortosa.
Ara al barri de Camp Clar amb el programa A-porta s’intervindrà a moltes de les problemàtiques.
Contesta a FAV BARCELONA, és cert que treballem per l’interès general.
Informe econòmic 2016
Fa la presentació de l’informe Alba Gómez. Comenten que les comptes estan auditades i estan disponibles.
Recorda que caldrà triar una nova associació per la comissió censora de comptes.
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Destaca, que aquest any, com que la Generalitat ha pagat més puntualment es nota a la baixada dels interessos
del compte de crèdit.
Després del torn de paraules es procedeix a la votació.
Resultats votació memòria:
A favor: 82
En contra: 0
Abstenció: 0
Resultats votació informe econòmic:
A favor: 76
Contra: 0
Abstenció: 2
L’associació de Badia es presenta voluntària per la comissió censora de comptes.
S’informa que es donen d’alta:
•
•
•

AV CALELLA CENTRE
AV LLEVANT DE MALGRAT DE MAR
FED. ASSO. VEÏNAL DE CERDANYOLA
o AV BANÚS
o AV CA N’ANTOLI
o AV CANALETES
o AV FONTETES
o AV MONTFLORIT
o AV SERRAPARERA
o AV TURÓ
o AV CAN XARAU

Es donen d’alta ja que hi ha 83 vots a favor i cap en contra.
Així mateix es donen de baixa:
•
•
•
•
•
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AV FONT DEL ROS
AV CALAFELL PARK
AV CASC ANTIC DEL MASNOU
AV TORRE-SANA
FEDERACIÓ D’AV DE REUS
o AV BARRI GAUDÍ
o AV EL CARRILET
o AV IMMACULADA
o AV PASTORETA
o AV MAS IGLESIAS
o AV MAS VILANOVA
o AV PRIMER DE MAIG
o AV TRES LLITS STA. TERESA
o AV URB. BLANCAFORT
o AV XALETS QUINTANA

Pla de treball
Cada membre fa la presentació del pla de treball de la seva àrea i Alfons López, com a tresorer, presenta la
proposta de pressupost.
A destacar els temes:
-

Fomentar la relació i la participació amb els nostres socis. Ara estem a Viladecans per a créixer
conjuntament, continuarem amb Vilafranca.
Sanitat: Participar a tots els Consells de Salut
Migracions: Anar a totes les concentracions contra el racisme. Pertinença compartida, reconeixement
de ciutadania. Sensibilització i tallers als municipis. Elaboració de document de recollida de propostes
als tallers municipals. Apropament dels migrats a les associacions.
Impulsar les taules d’urbanisme a tot el territori, compartir els valors d’equilibri del territori.
Qualitat de l’aire. El transport privat com el primer contaminant.
Radiació electromagnètica, comptadors. Treball transparent, amb valors i a poc a poc. Es treballa amb
una proposta al Parlament.
Transport. Seguiment del pla metropolità. Elaboració d’un argumentari per a la defensa del transport
públic. Utilització de rodalies i intercanviadors. Reivindicació de noves estacions, no només a les
capitals, com avanç social.
Habitatge i pobresa energètica. Pressionem a l’administració perquè construeixi i tingui una borsa de
lloguer social. Confavc està portant a terme un projecte de lloguer social, una prova pilot a Cardedeu.

Jordi Giró passa a presentar els projectes:
A-porta: En un principi abordar problemes dels nostres veïns i veïnes enfocat a la pobresa energètica, la prova
pilot es va fer al barri de Ciutat Meridiana de Barcelona. Al mes de maig començarà a desenvolupar-se al barri
de Camp Clar de Tarragona.
Aula Actual: És un projecte de treball transversal, sobre tot, en educació que ajuda al desenvolupament de
les persones i grups.
S’obre un torn d’intervencions al pla de treball.
FAV MONTCADA: Intervé el punt de qualitat de l’aire afegint que les empreses contaminen més que els
cotxes i l’administració ho permet.
AV ST. MORI: Es necessita una pedagogia anti-xenòfoba als barris. A la seva associació estan treballant
aquest aspecte amb marroquins.
AV MARIANAO: S’ha de tenir en compte, en el tema de la contaminació, les antenes de telefonia mòbil. Ells
tenen una plataforma.
FAV CERDANYOLA: A la lluita dels comptadors, afegir la de les antenes de telefonia mòbil.
AV BADIA: S’ha d’apostar per entitats com “SOM ENERGIA”. Estan treballant el tema de l’amiant. “NO
VOLEM AMIANT”
AV TORRE ROJA: Comenten que gràcies a una nota de premsa netejarien la bòbila però encara està pendent.
AV CAN SANT JOAN: Estan portant a terme una campanya antirumors sobre els immigrants.

3

FAV SABADELL: Falta formació. Formació als dirigents veïnals.
FAV VILADECANS: Seria interessant formar part del projecte d’Aula Actual.
AV NUCLI ANTIC: Refereix diverses queixes de la localitat.
PLATAFORMA CONTRA LA CONTAMINACIÓ ELECTROMAGNÈTICA: S’han aprovat un munt de
mocions als ajuntaments i encara i així la Generalitat no fa res.
Alfons López dona resposta a algunes de les intervencions:
La majoria de la contaminació atmosfèrica la produeix el fum dels cotxes.
El tema de la contaminació electromagnètica, no vol parlar de malalties. S’ha de canviar la llei i controlar la
posició de les antenes.
Maria Carvalho: Confirma que el projecte “veïnatge divers” està format per veïns i veïnes. Considera que és
molt important la campanya antirumors.
Votacions pla de treball
A favor 69
En contra 0
Abstencions 7
Pressupost 2017
A favor 72
Contra 0
Abstencions 2
Clausura assemblea
Clausura l’assemblea el president de la FAV Tarragona i el president de CONFAVC sr. Jordi Giró.
Sense cap punt més a tractar és dona per clausurada la 32a assemblea a les 14.40 hores.

Jordi Giró
President de CONFAVC
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