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Jordi Giró. President de la CONFAVC (des del 2012)
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.
He estat president de la CONFAVC des del març del 2012.
Contacte: jordi@confavc.cat
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Albert Torrents. Vice-president de la CONFAVC (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.
Des de l’Assemblea del 2016, formo part de la Junta Directiva de la CONFAVC
Contacte: albert@confavc.cat
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Josepa Farreny Justribó. Vice-presidenta 2ona (2020)
Nacuda a Alguaire, Lleida, m'identifico com a dona, infermera promotora de salut, igualtat, geriatria i de la
terra.
Màster en Ciències Sanitàries, promotora d’activitat física i salut, agent d’igualtat, sóc Presidenta de
DonaBalàfia associació, pal de paller de la lluita per la igualtat i especialment, per a la promoció de l’esport
femení a les terres de ponent.
Col·laboro des de fa molt de temps en el moviment veïnal, i especialment en la Comissió de l’horta de la FAV
Lleida amb la Dolors Comes, per a visibilitzar la gran tasca invisible de les dones pageses.
Entre els meus altres llocs d’activismes, vaig ser duan 9 anys presidenta de l’ Assemblea Territorial de les
Dones de Lleida (ATDLL); component del Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC); i membre del Grup
de Treball AD HOC per la Millora de Funcionament del CNDC, ex membre de la Taula de Coordinació
Institucional per a l’ eradicació de la Violència Masclista. També estic involucrada en tot el que fa referència al
treball per visibilitzar les dones que fan esport i les que treballen per aquest món.
Feliçment i orgullosament estic inclosa al cercador d’expertes de l’ Institut Català de les Dones
Contacte: jos@confavc.cat
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Torcuato Matilla. Secretari de la CONFAVC (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.
Des de l’Assemblea del 2016, formo part de la Junta Directiva de la CONFAVC
Contacte: torcuato@confavc.cat
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Irene Izquierdo Teba. Vice-secretària de la CONFAVC (2020)
Vaig néixer el 21 de gener de 1994 a Alcázar de San Juan (Castella la Manxa). Durant aquests anys m'he mudat
diverses vegades fins a instal·lar-me a Cubelles, Catalunya.
Sóc una advocada especialitzada en gènere, violència de gènere i en mediació i resolució de conflictes.
Estic vinculada al món social des de ben jove: com a voluntària he treballat en diversos àmbits: assessorament
legal en estrangeria, banc de roba, cura de la gent de la tercera edat, activitats per a gent amb trastorns, etc
També com a monitora amb menors i amb infants de mobilitat reduïda.
El meu compromís amb el món social l’he anat compaginant amb experiències laborals de pràctiques
relacionats amb els meus estudis de dret: tal com assessoraments legals en diversos àmbits inclosos el de la
propietat horitzontal, del món associatiu i concretament de les associacions veïnals del meu entorn.
Actualment compagino la meva militància veïnal a Cubelles amb les de la junta de l'Agrupació de Balls
Populars de Cubelles amb l'objectiu de ajudar-los a fomentar i difondre la cultura.
Contacte: irene@confavc.cat
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Zaida Palet. Tresorera de la CONFAVC (2020)
Vaig néixer fa 45 anys a Barcelona, on visc actualment. Sóc Diplomada en Ciències Empresarials, amb un
Postgrau en direcció comptable i control de gestió, i un Postgrau en Gestió de Cooperatives i Empreses
d'Economia Social. Fa 12 anys que vaig accedir a un lloc com a funcionària de la Generalitat de Catalunya.
Des de l’any 1995 estic involucrada en entitats socials i juvenils que treballaven tant a nivell de barri com a
nivell de ciutat. Fa 18 anys vaig donar el salt a l’àmbit veïnal, durant 8 anys vaig ser presidenta de l’AVV de
Vallbona i 12 anys com a membre de la junta de la Federació d’AV de Barcelona (FAVB).
Durant la meva etapa a l’AVV de Vallbona vam impulsar i recolzar diversos projectes: entre aquests el 2008
vaig participar en el programa Ordit de transformació i lideratge social de la Fundació Jaume Bofill i l’Institut
de Govern i Polítiques Públiques.
Actualment estic engrescava amb companys/s de Zona Nord en l’Associació Eco Veïnal Vallbona Viu que vam
crear a l’any 2016 i que té com objectiu reivindicar i defensar el patrimoni històric i natural del barri de
Vallbona, impulsant projectes vinculats a una economia eco-socio-cultural, i defensar un urbanisme
sostenible i respectuós amb l’entorn.
Contacte: zaida@confavc.cat
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Omaira Bertrán Sánchez. Vocal de la CONFAVC (2020)
Vaig néixer a Bogotà (Colòmbia), on vaig estudiar periodisme i comunicació social.
Recentment graduada, vaig viatjar a Barcelona, on visc fa 22 anys i on vaig fer un Màster en didàctica de la
llengua i la literatura a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Sóc una de les co-fundadores i coordinadora de l'Associació Intercultural Llatins per Catalunya: una entitat
que treballa per donar a conèixer a Catalunya als llatinoamericans residents i donar a conèixer una altra imatge,
menys estereotipada, dels i les llatinoamericanes que s'han establert a Catalunya.
Formo part de la Comissió de comunicació de la comissió d'estratègia de la Xarxa Barcelona Antirumors; del
Grup de Treball de Periodisme Solidari del Col·legi de Periodistes de Catalunya i membre del Grup de Recerca
Intercultural Interreligiós de l'UB.
Com veieu, he estat molt vinculada a entitats de comunicació intercultural i al moviment associatiu que
treballa temes com la immigració, la xenofòbia, els rumors racistes, etc. Temes que m’agradaria treballar
amb el moviment veïnal i des del moviment veïnal.
Contacte: omaira@confavc.cat
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Kico Verjano. Vocal de la CONFAVC (2020)
Vaig néixer al 1962 a Villafranca de los Barros (Badajoz). Al 1973 vaig arribar a Mataró on visc a l’actualitat.
Treballo de cap de càtering a Barcelona des de fa 42 anys: feina que he compaginat durant tots aquests any
amb la meva implicació al moviment veïnal de Mataró, més concretament al barri de La Llàntia.
He format part de l’Associació Veïnal La Llàntia des de l’any 1998 en diferents etapes en les quals he tingut el
càrrec de president de l’entitat durant 10 anys. L’any passat vaig formar part de la Comissió dels actes de
celebració dels 50 anys de l’entitat, responsable de la maquetació d’un llibre i una exposició.
Formo part del Consell territorial de Mataró on expresso les mancances socials, queixes i necessitats dels
barris de Mataró des de la veu dels seus veïns i veïnes. He liderat la Comissió jove del barri i diferents
concentracions socials per defensar la salut pública, l’habitatge digne i la seguretat. Actualment formo part
de la Coordinació d’Associacions de Veïns de Mataró per tal de refer Federació Associacions Veïnal Mataró
(FAVM) que els últims anys ha deixat de treballar per Mataró.
Fa 4 meses que col·laboro com a membre de la junta directiva de la CONFAVC.
Contacte: kico@confavc.cat

