ACTA DE L’ASSEMBLEA DE LA CONFAVC 2021
A Barcelona, a les 10,00 hores del dia 5 de juny de 2021, a la seu social de la
Confederació, es troben reunits presencialment els membres de la Junta
Directiva Sr. Jordi Giró i Sra. Zaida Palet de l’Associació de Veïns Ciutat
Meridiana. Es troba igualment present la Gerent de la Confederació.
L’objecte de la sessió és celebrar l’assemblea general ordinària de de la
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, mitjançant videoconferència,
en compliment de la RESOLUCIÓ SLT/1746/2020, de 17 de juliol, per la qual
s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als següents municipis: Barcelona,
Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat,
Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat,
Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i
Badalona, entre les quals la prohibició de reunions de més de deu persones.
La sessió té lloc mitjançant videoconferència, d’acord amb allò l’article 312-5.2
del Codi civil de Catalunya, aplicable segons l’article 4.2 del Decret Llei 26/2020,
de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i
administrativa, que regula les reunions dels òrgans de les persones jurídiques
subjectes a Dret civil català, per tal de poder emprar la videoconferència, fins a
31 de desembre de 2020, encara que els estatuts no ho prevegin.
Que el Vice Secretari ha identificat la identitat de totes les persones assistents,
que són les que consten al llistat annex a aquesta acta, així com les
representacions que cadascuna d’elles ostenta.
La sessió s’ha desenvolupat amb continuïtat de la comunicació, amb possibilitat
d’intervenir en les deliberacions i amb la normal emissió del vot.
La sessió s'entén celebrada a la seu social de la Confederació, en ser el lloc on es
troba la persona que la presideix.
I tot seguit el President dona la benvinguda a totes elles, aprofita la paraula per
recordar a les persones que ja no hi són i informa que aquest any de celebració
dels Reconeixements Veïnals tindrà un espai de reconeixement a aquestes
persones que ens han deixat per motius de la pandèmia. S’inicia el tractament
dels punts de l’ordre del dia.
Punt primer.- Aprovació de l’acta anterior, si s’escau
Punt segon.- Presentació i aprovació de la memòria 2020 i del pressupost 2021
Punt tercer.- Admissió de nous socis i baixes
Punt quart.- Presentació i aprovació del pla de treball 2021
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Punt setè.- Presentació i aprovació del pressupost 2021
Punt primer.- S’aprova l’acta anterior per unanimitat. 53 vots.
Punt segon.- Jordi Giró pren la paraula i comença dient que aquest any ha estat
molt complex davant la situació pandèmica. Agrair la feina a les FAV i AV que
malgrat tenir els locals tancats no han deixar d’estar presents. També fa un
reconeixement especial a l’equip tècnic que ha tingut que teletreballar i adaptar
la seva activitat i projectes a la situació. Hem estat resilients i resistents. Ara
estem treballant per tornar progressivament a la normalitat. Hem continuat
desenvolupant la feina recollida al pla de treball. Assenyalar la importància del
treball territorial com és el cas de la Coordinadora del Vallès o l’Eix Besòs. Ens
vam oferir a la conselleria de salut per ajudar davant l’emergència i no vam
rebre resposta. Destacar la campanya Cuidem-nos des dels barris. Suport a les
campanyes d’habitatge i trobada amb el Sindicat de Llogateres per tal de trobar
algun tipus de col·laboració. Hem continuat treballant en els projectes: Aula
Actual i A-porta, adaptant-los a la situació que hem patit. Programes
cohesionadors i pròxims a les persones. Destacar la col·laboració de les FAV i AV
per tal que es puguin fer als barris (Sta. Coloma, Sabadell i Mataró). Ara hem
encetat un nou debat: la governança de la CONFAVC i ressalta el paper de les
figures d’enllaç amb els territoris, de moment Manresa i Lleida. Hem prioritzat
el treball sobre gènere, creant l’espai barris violetes, ara cal aterrar-lo als barris.
Hem posat en marxa TRAMA, pels aspectes formatius que donada la situació a
optat pels medis virtuals i tecnològics. Important, també, la feina en relació a la
creació d’un Codi Ètic de les associacions veïnals, un procés participatiu que
culminarà a final d’aquest any. Pel que fa als aspectes de finançament, un cop
més, pendents de les subvencions. Per altra banda, estem intentant reorientar les
cooperatives de cara 2021-2022. Vam participar a la Fira d’Economia Social i
Solidària, aquest any virtual. Continuem amb l’acord amb Atlantis en relació a
subministrar assegurances a mida de les necessitats de les nostres associacions
però també dels seus socis. Volem encetar un debat sobre les quotes i el seu
criteri actual. Agraïments a totes les persones que han participat dels consells
federal i del debat identitari promogut durant l’any 2020, per situar la
CONFAVC en funció dels reptes actuals.
Es procedeix a la votació, i s’aprova per unanimitat (56 vots).
Zaida Palet exposa els comptes de l’any 2020, amb uns ingressos de 334.141,93€
i unes despeses de 319.808,09€ que suposa un excedent de 14.333,84€ que anirà
a fons propis de l’entitat. S’aprova per unanimitat (56 vots).
Punt tercer.- Es presenta les altes de les següents associacions veïnals:
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AV San Luis de Palafolls
AV d’Arenys de Mar
AV la Torreta de la Roca del Vallès
AV Castellbisbal de Castellbisbal

Es presenten les baixes de les següents associacions veïnal, motiu principal: no
tenen activitat:



AV Calella Centre de Calella
AV i propietaris del nucli de Suterranya de Lleida

S’aprova per unanimitat (57 vots)
Punt quart.- Torcuato Matilla presenta els i les candidates:









Jordi Giró com a President AV Vila Olímpica de Barcelona
Omaira Beltran AV Centre Social de Sants de Barcelona
Josepa Farreny AV Balafia de Lleida
Irene Izquierdo AV Mota Sant Pere – Clot del Basso – les Salines de
Cubelles
Torcuato Matilla AV Florida de Santa Perpetua
Albert Torrents AV Centre Social de Sants de Barcelona
Zaida Palet AV Ciutat Meridiana de Barcelona
Kico Verjano AV la Llàntia de Mataró

S’aprova per unanimitat (65 vots)
Punt cinquè.- Es presenta la següent comissió censora. Donada les condicions es
proposa mantenir dos de les AV, Badia i Sistrell. Badia està a la reunió i confirma
tornar a presentar-se. I s’ofereix AV Riu Sud, Cristina Vargas. Quedaria de la
següent manera:




AV Badia de Badia
AV Sistrells de Badalona
AV Riu Sud de Sta. Coloma de Gramenet

S’aprova per unanimitat (65 vots)
Punt sisè.- Jordi Giró explica la presentació del pla de treball 2020 per eixos
responent al marc estratègic. Noves formes d’organitzar la feina, més
transversal, més equip. La presentació la fan els portaveus de cada eix.
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Mobilització i impacte, presenta Albert Torrents. Els principals temes a treballar
i treballats tenen a veure amb la mobilitat i accessibilitat, drets i llibertats, teixint
aliances comunitàries i la promoció de xarxes al territori. Així com la defensa de
la sanitat pública, equitativa, universal i de qualitat amb visió de país. També ens
hem implicat en la comissió de la FAVB sobre l’amiant. Estem en procés d’anàlisi
d’alternatives al es residències de la gent gran.
Nova governança, presenta Irene Izquierdo. L’eix se centrarà en el territori.
S’està elaborant un document de presentació per extreure objectius de treball i
fer més àgil i útil les reunions.
Formació i lideratge, presenta Jos Farreny. Es vol treballar la sensibilització en
equitat i igualtat a través de la formació i petites càpsules de la tasca de les
dones, moltes vegades invisibilitzades, llenguatge inclusiu, aprenentatge continu
i elaboració del codi ètic. Sobre la formació s’està treballant les propostes a
plantejar a la tardor i la connexió amb les escoles de participació del territori.
Passarem una enquesta sobre la paritat. Proposem una mena d’assessorament en
temes d’igualtat.
Identitat i comunicació, presenta Omaira Beltrán. L’eix treballarà principalment
la revisió i redefinició de la web de la CONFAVC, l’execució de la web del
projecte Aula-actual, el desenvolupament i implementació de l’APP veïnals i el
codi ètic.
Finançament i economia social i solidària, presenta Zaida Palet. Explica que el
treball de l’eix es força intensiu perquè és un tema novedós el fet de replantejar i
veure fórmules per a l’autofinançament de la CONFAVC, per no dependre de
subvencions. Estem veient si els projectes que fem a la comunitat els
transformem com a serveis i pugui ser una línia d’autofinançament. En relació Aporta, fa 4 anys, ens dona una oportunitat en altres territoris. Un altre punt a
treballar són el finançament europeu amb aval d’administracions públiques i
entitats, tenim experiències a França per intentar replicar que ens poden ajudar
en aquest camí.
Xarxa i comunitat, presenta Albert Torrents. Seguirem les compareixences de la
llei d’Associacionisme. Des d’aquí es vol donar suport a les AV en projectes
socials. Obrim una línia d’un programa de veïnat divers. També suport a les
xarxes al territori sanitàries.
Jordi Giró destaca com a formes de treballar fent aliances i treball en xarxa la
Taula Metropolitana de l’Eix Besòs on participa la CONFAVC juntament amb les
federacions de Montcada, Badalona, Barcelona, Santa Coloma i AV de Sant
Adrià. Una eina que es podria replicar a d’altres zones. Una altra manera de
treball és la que fa la Coordinadora d’AV del Vallès.
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Respecte a l’APP comenta que és una eina tecnològica que pretén ser útil per als
projectes al territori.
Aprofita per ressaltar els propers Consell Federals que seran virtuals i abordaran
la redefinició dels valors i missió de la CONFAVC: 21 de setembre, 21 d’octubre,
26 de novembre i 16 de desembre.
S’inicia una roda d’intervencions on intervenen diferents federacions i AV: Baix
Llobregat, Viladecans, Sabadell i Sant Boi. Es destaca entre d’altres el tema
urbanístic que està la construcció sense cap control en la zona del Baix Llobregat.
Una proposta de Sant Boi de canviar el noms de les entitats per associacions
veïnals. La presentació de Sabadell d’una possible cooperativa d’audiovisuals. O
Viladecans insistint en l’elaboració d’un codi ètic o la proposta que els càrrecs
públic no estiguin a les juntes i sol·licita un consell federal monogràfic per parlar
dels estatuts.
Jordi Giró comenta que la comunicació és cabdal i que per tant farem el
seguiment molt proper de la cooperativa de Sabadell. Ens toca formar-nos
davant els reptes actual i els nous. El codi ètic també s’està treballant i esperem
tenir una primera proposta a finals de la tardor. Respecte a les incompatibilitat,
comentar que CONFAVC ho recull als seus estatuts. Agraeix l’aportació d’Amor
del Alamo en relació al nom de les AV.
S’aprova per unanimitat (69 vots)
Punt setè.- Zaida Palet presenta el pressupost 2020 amb uns ingressos i despeses
de 322.885€, destacar que l’execució del pressupost en aquestes dates està el
90% dels ingressos però només un 30% de la despesa, donat que el projecte per
qüestió del covid19 no han pogut iniciar-se fins juny-juliol.
S’aprova per unanimitat (69 vots)
Jordi Giró tanca la reunió a les 12 hores, agraint la participació i l’atenció tenint
en compte les condicions en les quals s’ha produït.
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Annex
Assistents
FEDERACIÓ D'AV MANRESA
FEDERACIÓ SANTA COLOMA DE GRAMANET
FAV SABADELL
FAV LLEIDA
FAV LLEIDA
FAV SANT BOI
FAV BAIX LLOBREGAT
FAV TERRASSA
FAV MONTCADA
FAV BARCELONA

MANRESA
SANTA COLOMA G
SABADELL
LLEIDA
LLEIDA
SANT BOI LL
CORNELLÀ LLOB
TERRASSA
MONTCADA
BARCELONA

Associacions veïnals
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Marina Hosta Vila
TOMÀS MUÑOZ
MANUEL NAVAS
Toni BARÓ NOGUERO
Francesc Caballero
Amor del Alamo Margalef
JULIAN CARRASCO
JOAN VILA
ANTONIO CERA
Anna Menéndez

AV DEL BARRI DE SAN LUIS
AV Som Santa Eulàlia AV BADIA
AV EL RAVAL
AV Egara
Associació de veïns de Bufalà
AV Balàfia
AV VILA OLIMPICA
AV de Can Sant Joan
AVV Oliveras
AViV de La Florida
AV LA FLORIDA
AV LA FLORIDA
AV Riu Sud
AVV Can Mariner
AV Sant Martí de Provençals
AV CA N'ORIAC
AV MERIDIANA
AV Sant Eulalia
AV Balafia

PALAFOLLS
HOSPITALET
BADIA
SANTA COLOMA GRA
TERRASSA
Badalona
LLEIDA
BARCELONA
MONTCADA I REIXAC
SANTA COLOMA
HOSPITALET
HOSPITALET
HOSPITALET
SANTA COLOMA GRAM
SANTA COLOMA GRAM
BARCELONA
SABADELL
BARCELONA
HOSPITALET
LLEIDA

7

IRENE LOPEZ

Khristian Giménez
Juan Jose Diaz Lopez
Salvador Jaraba
Cristina Valverde Molina
Lidia Solé Vivancos
ROSA CASTILLO
JORDI GIRÓ
José Luis Conejero
VICENTE SANCHEZ
PEDRO LUNA
Emilià Almodóvar
MONTSE SANTOLINO
CRISTINA VARGAS
Alberto Cruzado Rubio
JOSE LUIS SANCHEZ
PALMIRA CABERNET
ZAIDA PALET
Esther Guerrero
Jos

