ACTA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA CONFAVC
30 de març de 2019, a la Creu Alta de Sabadell.

MEMÒRIA 2018
En Jordi Giró i en Pol Ansó presenten la memòria.
Intervencions:
FAV Viladecans: Hem d’avançar cap a les assemblees urbanes. Nosaltres estem treballant a
vàries plataformes per anar cap a aquí.
Proposem una moratòria urbanística al pla del delta del Llobregat.
FAVGRAM: Què es farà per incentivar que altres territoris se sumin a la campanya contra de
elèctriques?
Sobre el tema de l’amiant, la nostra federació es compromet a treballar el tema a partir d’ara.
Respostes, Jordi Giró: Sobre la campanya de les elèctriques s’haurà de contemplar i veure com
ho fem. És un procés de treball. El que no necessitem és que un tècnic ens expliqui el rebut,
sinó les causes i resoldre situacions. I que expliquin com es fica el preu, com funciona
l’oligopoli. Hem passat per totes les agències, consum, energia… I també haurem de reclamar
l’impacte en el rebut del projecte Castor.
El tema de l’amant anirà sortint cada cop més, però primer hem d’exigir a l’administració que
faci el que ha de fer.
VOTACIÓ: 95 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.
MEMÒRIA ECONÒMICA
L’Alba Gómez presenta la memòria econòmica: El resultat és positiu, la proposta de la junta és
destinar-ho als fons propis de l’entitat.
Intervencions:
FAV Tàrrega: Voldria saber els deutes de quotes de les federacions.
AV Ciutat Meridiana: Amb criteris d’economia social, els fons de CONFAVC s’han de posar a
banca ètica com Fiare.
FAV Viladecans: Les quotes tenen molt poc pes al pressupost.
Respostes de l’Alba Gómez:
Hi ha un full dedetall sobre quotes a la documentació, i sí que és un tema pendent. Sobre la
banca ètica hem anat a Fiare i Triodos, però cap ens resol el tema del spréstecs que els estem
treballant amb Coop57.

VOTACIÓ: 83 vost a favor, 0 en contra i 3 abstencions.
MARC ESTRATÈGIC
Presentació del Marc Estratègic a càrrec del president, en Jordi Giró.
El procés ha estat dinamitzat per la cooperativa Hobest. S’ha realitzat una enquesta, trobades
territorials, consells federals ampliats i s’ha creat un grup impulsor.
L’Albert Torrens i el Torcuato Matilla exposen els eixos del ME.
Intervencions:
AV Badia: Importància d’implicar-se en la reforma horària.
FAV Terrassa: És molt important treballar la mobilitat accesible per a tothom.
AV Ciutat Meridiana: Quan es plantejaran accions concretes derivades del Marc Estratègic? Hi
ha un grup de treball i un calendari?
FAV Tàrrega: Estaria bé que vinguéssiu a Tàrrega a fer un consell federal o alguna reunió. Hi ha
alguna feina d’acostament a la FAVIBC?
FAV Viladecans: Pel desenvolupament del Marc Estratègic que hem fet cal per una banda
reunificar el moviment veïnal i contribuir a desenvolupar el pla de treball.
FAVBaix: No és lògic que Viladecans vagi pel seu compte. Hi ha desconnexió amb la CONFAVC,
no rebem ni el butlletí. Com es treballarà l’economia social?
FAV Sabadell: Com és que no hi ha un pla de treball d’Educació.
FAV Lleida: Felicitats pel Marc Estratègic. Afegir que cal connectar amb els moviments socials
més nous. El que diu la companya del Baix Llobregat és fàcil de resoldre amb el xat del
whatsapp. Cal resoldre el tema de les diferències per gènere. Hem d’aconseguir que les dones
es facin presidentes de les AV.
Respostes del Jordi Giró:
El procés del Marc Estratègic s’ha fet amb tothom. Un cop estigui aprovat s’ha de fer un
calendari i un seguiment. Ara el que toca és determinar prioritats i desplegar. Estarem
contents d’anar als territoris sempre que calgui. Ens sap greu si no es rep el butlletí, no és la
nostra intenció que no es rebi. D’acord en el tema de gènere, alguna cosa fem malament.
L’economia social l’hem de fer amb valors i repassar cada projecte com s’adapta a aquests
valors. I d’acord que hem de veure com podem treballar el tema de la reforma horària. Per
últim insistir en que el Marc Estratègic és una feina compartida.
Respostes de l’Albert Torrens:
Som “bitxos raros”. Estem a una societat individualitzada i nosaltres hem de ser col·lectius, si
es vol treballar amb objectius en matèria d’ensenyament, per exemple, ho hem de fer entre
tothom. La junta no té una vareta màgica. En segon lloc ens hem de plantejar que si les
administracions no fan la feina de com desenvolupar la participació, doncs ho farem nosaltres.

Respostes del Torcuato Matilla:
Sobre el lideratge s’ha de parlar a tots nivells, no només a la CONFAVC.
La igualtat de gènere no s’assoleix amb quotes de dones.
VOTACIÓ: 81 vots a favor, 0 en contra i 13 abstencions.
PLA DE TREBALL
Intervencions sobre el Pla de Treball:
AV Badia: Voldríem més concreció sobre el projecte d’habitatge sènior.
FAV Tàrrega: Nosaltres tenim un tema ara amb l’accessibilitat als carrers, estem demanant
rampes i l’ajuntament no en fa cas.
FAV Barcelona: Sobre l’habitatge, a la pàgina 5 s’ha de parlar del 30% d’habitatge protegit, i no
“d’habitatge públic”. Podem compartir l’aprenentatge que hem fet a Barcelona les entitats per
aprovar això.
Trobem a faltar una referència a la remunicipalització de l’aigua. La plataforma Aigua és Vida
va proposar-ho a la CONFAVC i se li va respondre que ho tractariem a aquesta l’assemblea.
S’han aconseguit algunes municipalitzacions i és important que es faci referència al pla de
treball.
Sobre la reivindicació del problema de l’amiant, demanem que la CONFAVC se sumi a la carta
que es fa al president de la Generalitat.
AV Diagonal Mar: El tema de l’amiant està ja catalogat com a epidèmia. Hem d’apretar per a
exigir una data límit de retirada de tot l’amiant. Proposem una resolució.
FAV Baix Llobregat: Hem de participar activament a la campanya de l’amiant.
Sobre mobilitat, cal intentar que els ajuntaments posin tots els carrers en zona 30 per fer
baixar els patinets de les voreres. I proposem ampliar corones metropolitanes.
FAV Barbrerà: En els consells de participació ens tracten de tercera. La comunicació municipal
és propaganda de partits. Demanem recolçament de la CONFAVC en aquests temes.
Maria Dantas, CONFAVC: Està en mans del moviment veïnal forçar els empadronaments. És un
dret i es pot fer sense papers. Padró pera tothom.
Pol Ansó, CONFAVC: En cap cas se li va respondre a Aigua és Vida el que diu la FAV de
Barcelona.
VOTACIÓ: 63 vots a favor, 6 en contra i 7 abstencions.

