Amb les figures d’enllaç es comparteixen prioritats de l’agenda veïnal

II.2. Nova governança i territori

Hem treballat amb l’objectiu de consensuar un
model de governança connectada amb les necessitats reals de la nostra societat i dels territoris a
partir del qual siguem capaços i capaces de forma
sincronitzada, de treballar en la mateixa direcció
totes les entitats sòcies de la CONFAVC.
Per això, ens hem dotat d’algunes eines que ens
han ajudat a guanyar en contacte i suport en el
territori, com:
✓

Enquesta on-line a les AV i les FAV amb el repte de recollir l’actuació veïnal de les AV i la situació actual d’aquestes. Han respost 66 entitats.

✓

Contactes amb les AV del Garraf, Cubelles, Calafell i Vilanova i la Geltrú.

✓

Assistència a les AV de Mataró que van reclamar el nostre suport davant els problemes interns.

Les expectatives de les federacions per poder
afrontar determinades problemàtiques i escenaris
amb un enfocament de comú, des de la participació i coordinació de tota l’organització, s’han fet
paleses en aquestes trobades. També s’han valorat
positivament els nous recursos innovadors creats per la CONFAVC, com l’escola veïnal Trama i
l’APPVeïnal, que poden ajudar a identificar, registrar i comunicar el què som i volem, i contribuir a
l’enfortiment de les relacions territorials de cara el
2022 i 23.

Figures d’enllaç a Manresa i Lleida: Les dues
trobades amb les federacions i AV de Lleida i
Manresa, i seguint la línia iniciada l’any anterior,
van tenir com a bon resultat la incorporació a
l’eix de dues persones d’aquestes federacions
per fer d’enllaç entre la Junta Directiva de la
CONFAVC i el territori. Paral·lelament es van
establir temes a treballar conjuntament, com
el tancament de les seus bancàries, la necessitat de residències públiques per la gent gran ,
entre d’altres.
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