ACTA 37 ASSEMBLEA DE LA CONFAVC
A Manresa, a les 10,00 hores del dia 2 d’abril de 2022, a l’Auditori de l’Espai Plana Om,
de Manresa, amb l’assistència de 18 AV, 9 FAV i la junta directiva de la CONFAVC, amb
un total de 116 persones, queda constituïda en segona convocatòria l’assemblea general
ordinària.
La sessió s’ha desenvolupat amb continuïtat de la comunicació, amb possibilitat
d’intervenir en les deliberacions i amb la normal emissió del vot.
A la taula de benvinguda estan presents: el president de la CONFAVC, sr. Jordi Giró; el
president de la FAV Manresa, Toni Erro; la directora general d'Acció Cívica i
Comunitària del Departament de Drets Socials, Cesca Domènech, i l’alcalde de Manresa,
Marc Aloy.
El President dona la benvinguda a totes les AV.
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 2021
Punt tercer.- Presentació i aprovació de l’informe econòmic de l’any 2021
Punt quart.- Admissió de noves entitats sòcies i baixes.
Punt cinquè.- Presentació i aprovació del CODI ÈTIC de la CONFAVC. A càrrec de
Fernando Pindado.
Punt sisè.- Presentació i aprovació del Pla de Treball de l’any 2022.
Punt setè.- Presentació i aprovació del Pressupost i de quotes 2022.
Punt primer.- S’aprova l’acta anterior per unanimitat de vots (65 vots).
Punt segon.- Jordi Giró presenta la memòria de 2021, destacant com de complex és
arribar a substanciar tot el que s’ha fet a l’organització. Ressalta com el 2021 va ser un
any que vam començar amb una situació molt greu, amb restriccions molt grans… Això
–subratlla- ens va fer trontollar una mica l’estructura de l’any, però gràcies a la via
telemàtica vam poder solucionar assumptes importants i celebrar reunions. A més, el
president de la CONFAVC explica el fet que el 2021 “dissortadament” per restriccions de
la COVID, molts dels locals de les AV no van poder obrir-se i han deixat de ser el centre
de les trobades.
Amb tot, Giró destaca com “malgrat tot” hem estat capaces de no abandonar els
projectes ni deixar-los a la deriva. També, enumera Giró, com aquests dos anys han
provocat els canvis amb les elèctriques, la gestió i l’atenció dels bancs, de la pròpia
administració, etc. Sobre això, Jordi Giró conclou: “Hi ha gent que ha avançat molt i ha
pres decisions que nosaltres no hem pogut canviar.” A més, “el treball s’ha
deshumanitzat”.
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Tot seguit enumera com moltes AV i localitats han treballat molt bé aquests dos últims
anys, entre elles Badia amb el tema de l’amiant. O les campanyes fetes a Badalona, Sta.
Coloma i altres municipis: per exemple la campanya contra la pujada de les tarifes de les
elèctriques.
Jordi Giró assenyala la necessitat d’unitat d’acció per poder fer i tirar endavant
iniciatives. I destaca un altre dels temes rellevants del 2021: els projectes que s’han dut a
terme. Respecte dels Reconeixements Veïnals d’enguany, a on hi van participar 760
persones votant per la web les millors experiències i lluites, Giró diu: “Són molt
importants, tenen un valor i un significat.” Són un paquet, hi ha una web a on estant tots
recopilats i hem de donar a conèixer que tenim un banc de bones experiències que cal
difondre.
Sobre el Marc Estratègic, el president destaca com “s’ha treballat intensament”, s’ha
valorat el Codi Ètic i s’ha traslladat també al Consell de l’Associacionisme de Catalunya.
Sobre la Coordinadora veïnal Eix Besòs: és una mostra de què com a moviment veïnal
tenim la capacitat de fer reivindicació i alhora elaborar propostes de transformació. S’ha
impulsat el projecte de Barris Violetes i s’han fet càpsules formatives, Jordi Giró fa una
crida a la socialització d’aquestes per a què arribi al màxim de veïnat possible. Això posa
en valor la presencia digital i la necessitat de seguir impulsant el projecte.
S’anuncia com el 2022 es vol recuperar els espais de participació i els canals de
comunicació amb l’administració perduts a causa de la pandèmia.
S’agraeix i es posa en valor la feina que es fa també des de les federacions i les
associacions veïnals, que és gracies a la feina col·lectiva que es poden realitzar les
accions impulsades.
Es presenta i vota la Memòria 2021: S’aprova per unanimitat (vots 65).
Punt tercer.- Presentació i aprovació de l’informe econòmic de l’any 2021
La tresorera, Zaida Palet, informa que enguany hi ha hagut una sèrie de pèrdues degut a
un canvi criteri a l’actual Departament de Drets Socials (pel canvi de govern). Aquest
canvi va provocar que s’aturessin i es tiressin enrere alguns desplegaments de barris del
projecte A-porta i tinguéssim un dèficit de “més del que esperàvem, haguéssim de fer
ajustos i buscar finançament per altres vies.” Així com una retallada en el programa
general. Hi va haver una disminució del 28% al pressupost el que ha repercutit a nivell
de despeses respecte del pressupostat en un 24%. Amb un dèficit d’entre un 5 i un 4%.
Zaida Palet exposa els comptes de l’any 2021, amb uns ingressos de totals de:
INGRESSOS:
Total: 580.592,40 €
Executat: 419.509,37 €

2

DESPESSES
Total: 580.592,40 €
Executat: 441.296,95 €
DÈFICIT: ‐ 21.787,58 €
Amb tot, Zaida Palet destaca com podem estar contents perquè dos barris es van acabar
gràcies a les FAV’s, els ajuntaments locals i empreses que van assumir la despesa. Els
altres dos barris es van poder cobrir també.
A l’apartat de subvencions a projectes que hi havia pressupostat pel 2022, i que no es va
poder fer: hi va haver una disminució d’un 37% respecte d’anys anteriors en el
pressupost general.
Per això s’agraeix l’esforç de les AV i FAV’s pel pagament de les quotes.
La resta de despeses: la majoria són de cost de personal, amb el projecte A-porta aquest
apartat és més elevat per les Picaportes de cada barri.
Ingressos de deute: hi ha una pòlissa de crèdit de Coop 57 perquè ens avancessin la
subvenció del Departament que ens havien anunciat, per poder tenir líquid per poder
assumir els pagaments.
A mitjans de 2021 va ser bastant complicat per nosaltres però finalment no ha estat tant
pitjor com esperàvem.
Votació: s’aprova per unanimitat l’informe econòmic de l’any 2021 (vots
65).
Punt quart.- Admissió de noves entitats sòcies i baixes.
Torcuato Matilla, secretari, anuncia les altes i les baixes de les AV i FAV’s
Es presenta les altes de les següents associacions veïnals:
 Federació de Barris de Figueres
 Pere Mas Esmandies (Mataró)
Es presenten les baixes de les següents associacions veïnal, motiu principal: no tenen
activitat:
 Castellbisbal
 La Torreta de La Roca
 FAV Figueres
 Font del Ros de Berga.
S’aprova per unanimitat de vots (vots 65).
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Punt cinquè. Presentació i aprovació del CODI ÈTIC de la CONFAVC.
Parla Fernando Pindado, co-autor del Codi Ètic (junt amb el Pep Martí) i comença
citant: “Jo vinc d’un silenci antic i molt llarg de gent que va alçar-se des del fons del
segle…”
Amb el Codi Ètic el que s’ha volgut fer és una reflexió sobre els valors amb els que s’han
de poder sentir identificades les associacions veïnals.
Per què s’ha de fer aquesta reflexió del Codi Ètic? Per generar diàleg i construir els
valors compartits que determinaran quines coses hem de fer i com les hem de fer. Amb
tot, Pindado subratlla que els valors recollits al Codi Ètic s’han d’anar revisant i tenir
més pro activitat per actualitzar mirades i fer un anàlisis constant de la societat.
Les Associacions veïnals tenim valors, venim de la lluita pels drets socials, etc. Però hem
de fer-ho de manera constructiva i consensuada. Les associacions veïnals estan fetes de
persones i aquestes tenen uns valors. Són persones que es comprometen amb un
projecte compartit. I s’han de socialitzar els valors compartits entre les persones que
formen part de les Associacions veïnals.
Què recull el Codi Ètic? Valors compartits, pautes de conducta, bones pràctiques.
Pindado destaca com els valors estan basats en els drets humans, la dignitat de la vida,
etc. El Codi Ètic servirà per tenir un llenguatge comú de cara al diàleg amb altres
associacions, l’administració, els mitjans de comunicació, etc.
Torn de paraules:
-

Cristina, Valverde AV Terrassa. Troba a faltar la transparència de nosaltres
com associació vers a la societat. Apunta que a vegades hi ha molta opacitat de
cara a traspassar informació als socis i a la resta de veïnat.
Proposta socialitzar despeses econòmiques
Proposta compromís de ser el màxim de sostenibles amb el que comprem com a
associacions i les activitats que realitzem.

Resposta: la intenció era que es plasmés la transparència.
-

Pedro Luna. AV La Florida de l’Hospitalet de Llobregat. Valora molt
positivament la presentació del Codi Ètic. Per a totes les associacions veïnals,
federacions, etc. Valorem molt positivament les referències a la qüestió de
gènere i a enfortir la xarxa de dones perquè són les que més pateixen
vulnerabilitat social. Proposa que es faci més referència a la població migrant en
situació de més vulnerabilitat. Per exemple, a la Florida gairebé la meitat de la
població és migrant però no la trobem representada a les associacions veïnals.
S’hauria d’enfortir la participació de població migrant a les AV.
Votaran a favor del document perquè creu que es un avanç important per a
l’associació.
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-

Emiliano Dobar, AV Florida. Pregunta si es té previst com aquest Codi Ètic
serà assumit i votat per les AV. Com es practicarà i es farà seguiment del
compliment. Què s’ha de fer quan una AV no compleix amb el Codi Ètic?

-

Julian Carrasco, FAV Baix Llobregat. Hem participat a algunes reunions
de reparació, és una eina que ens pot ajudar i ara és on hem de fer la feina de
com traslladar-ho a totes les associacions i anar fent la tasca, com el canvi
d’estatuts, una feina a mig termini i haurem d’anar corregint sobre la marxa.

-

Rafa Rodríguez, FAV Badalona. Felicita per aquesta iniciativa, perquè el
Codi Ètic es el que ens ha de guiar cap a on orientar la nostra feina. Des del meu
punt de vista el primer valor que hem de ressaltar es el de la DIVERSITAT
perquè tots som diversos, és un valor consubstancial al moviment veïnal perquè
en els nostres barris i ciutats i hi ha veïns i veïnes d’orígens molt diferents. És un
valor transversal que hem de tenir molt present a totes les nostres actuacions i
argumentaris i ens ha de guiar.

Respostes:
Fernando Pindado respon a les intervencions que porten dos anys creant aquest Codi
Ètic i ara hem de veure si en el conjunt ens sentim còmodes amb el codi. El tema de la
transparència: a les pautes de conductes es fa referència. A l’apartat 4 es fa referència a
la transparència pel que fa a la contractació, etc.
Pel tema de la migració, Pindado subratlla: “Serem proactius per incorporar a les
persones que viuen al barri”. Explica que en aquest paràgraf la intenció és incloure a
tota la diversitat veïnal dels barris.
Com a mecanisme de control per a associar-se, les AV s’han d’adequar al Codi Ètic, si
alguna AV no compleix amb el Codi Ètic, es reconeix als estatuts que regula les mesures
quan una AV no treballa dintre les normes i marc CONFAVC.
Demana vot de confiança i de posar en marxa l’ampliació del Codi Ètic i, en dos o tres
anys, analitzar l’impacte d’aquest.
Acaba dient: “No hi ha normes sense reglament, de manera coordinada s’anirà regulant
el compliment d’aquest.”
S’aprova per unanimitat el Codi Ètic (vots 65).
Punt sisè.- Presentació i aprovació del Pla de Treball de l’any 2022.
(Veure ANNEX 1 explicació Pla de Treball i intervencions de les AV sobre el
Pla de Treball)
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El president de l’entitat, Jordi Giró, presenta el Pla de Treball 2022. Aclareix que s’està
treballant alguns elements que ara no hi són. Els incorporarem a partir del marc
estratègic.
S’aprova per unanimitat el pla de treball (vots 65).

Punt setè.- Presentació i aprovació del Pressupost i de quotes 2022.
Zaida Palet presenta el pressupost 2022 amb uns ingressos i despeses de de 280.861,71
€.
Jordi Farré. AV El Pi. Pregunta: qui són els professionals externs?
Zaida Palet respon que són els externs A-porta, de Barris Violetes, de Trama
(professionals lliures) i altres que puguin sortir.
Jordi Farré. AV El Pi. Pregunta quants diners hi ha per a fer tríptics a les AV? La
previsió de 1.000 euros és molt poca per a les AV… (abans eren 10.000 euros el 2020).
Pregunta sobre el local? (La gerent de la CONFAVC, Alba Gómez, respon que és el
lloguer de l’espai a les Rambles).
Zaida Palet. Et podem passar els pressupostos externs de cara a l’any que ve. I dels
professionals externs.
S’aprova el pressupost 2022
Abstencions: 2
Contra: 0
A favor: 63
Resolucions
Es dona per aprovada resolució de Badalona.
Julio Molina FAV Badalona. Sobre el canvi climàtic ens estem quedant sense sorra,
situació molt preocupant, alcaldes àmbit del Maresme s’estan plantejant fer una
comissió d’alcaldes pel soterrament o trasllat de la línia fèrria fins a Malgrat i Pineda
(trasllat línia de tren): plantegem facultar a la CONFAVC perquè es pugui fer les crides
al moviment veïnal des de BCN a Malgrat de Mar i sumar aliances a altres Ajuntaments.
O nosaltres traiem la via del tren o la traurà el mar. I també suposa unes possibilitats
d’especulacions enorme. Facultar a la CONFAVC perquè pugui crear aquesta comissió.
Aprovada per majoria (65 vots).
FEDERACIONS PARTICIPANTS
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Badalona
Baix Llobregat
Barcelona
Figueres
Lleida
Manresa
Sabadell
Sta. Coloma de Gramenet
Terrassa

FAV Badalona
Julio Molina
FAV Baix
Julian Carrasco
FAV Barcelona
Joan Vidal
FAV Barris Figueres
Miquel Torrent
FAV Lleida
Toni Baró
FAV Manresa
Antonio Erro
FAV Sabadell
Manuel Navas
FAV Sta. Coloma de Gramenet
Tomás Fernández
FAV Terrassa
J. Antoni Sánchez de Haro

ASSOCIACIONS VEÏNALS PARTICIPANTS

Badia del Vallés
Barcelona
Cubelles
L’Hospitalet de Llobregat
Lleida
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Montcada i Reixac
St. Boi de Llobregat
St. Boi de Llobregat
St. Joan Despí
Sta. Coloma de Gramenet
Sta. Coloma de Gramenet
Terrassa

AV Badia del Vallés
AV Vila Olímpica
AV Cubelles Nou Marítim
AV La Florida
AV Balafia
AV Eda. Saldes / Pl. Cataluña
AV El Xup
AV Mion Puigberenguer
AV Passeig i Rodalies
AV Sagrada Família
AV Sant Pau
AV Can Sant Joan
AV Unió B. Centre
AV Marianao
AV El Pi
AV Les Oliveres
AV Raval
AV Egara

Juan José Díaz López
Josep Dalmau
Emilio Rodríguez
Pedro Luna
Montse Masana
Víctor Feliu
David Sotelo
Genoveva Gorchis
Montserrat Martí
Marina Hosta Vila
Lluís Brucart
José Luis Conejero
Amor del Alamo
J. José Pérez
Jordi
Jerónimo Serrano
Salvador Jaraba
Cristina Valverde

ANNEX 1. Pla de treball (explicació)
Jordi Giró. Estem treballant alguns elements que ara no hi són. Els incorporarem. A
partir del marc estratègic
Objectius:
1. Albert Torrents, vice-president parla que cal engegar campanyes sectorials,
amb una guia de campanyes feta.
Jordi Giró explica que els propers dies es convocarà una comissió de campanya
dels bancs per estendre a totes les AV. Per tenir molta incidència, amb un cartell
unitari, trobada en una setmana. La batalla serà llarga, esperem que ens

7

escoltin. Avui els serveis bancaris són uns serveis bàsics, amb la campanya ho
tirarem endavant, amb un títol destacat. La volem fer efectiva.
2. Governança: Jordi Giró, explica que cal potenciar encara més el treball que
estem fent amb la coordinadora del Baix Besòs, que sigui una rèplica a altres
llocs del territori. Agrupar-lo en base a altres necessitats. És estratègic i essencial
pel desenvolupament de la nostra confederació.
3. Mobilitat. Torcuato Matilla explica que la mobilitat va més enllà del transport
col·lectiu, és molt important la mobilitat activa, i per a les persones diverses. És
important lluitar als barris amb el tema de la mobilitat activa. També és
important la intermobilitat, el transport ferroviari, s’ha de convertir en el mitjà
de transport més utilitzat (potenciar la intermodalitat). El transport als hospitals
(que cada vegada més estan fora de la urbe, han d’estar ben comunicats),
patinets, bicicletes (fer carrils i que no estiguin a les aceres).
Energia: Jordi Giró subratlla que la forma de lluita feta fins ara ha estat vàlida
però que ara cal potenciar l’autoconsum per “robar” els clients a les elèctriques
(entitats públiques i també dels usuaris/es) i del gas. Convida a crear un grup de
treball per a la mobilitat i l’autoconsum subministraments bàsics. Cal lluitar per
una mobilitat transversal.
Sobre energia, el president de la CONFAVC explica que treballarem a nivell
unitari perquè el govern faci el que hagi de fer, però hi ha un acord entre estats
“Tractat de la carta d’energia” (un país pot demandar a un altre si creu que ha
legislat en contra dels seus interessos…). Espanya s’ha emportat 50 demandes,
perdent 19 (950ME perduts + 60M en advocats). Aquest despatxos d’advocats
estan representant els fons d’inversió. Així que el valor de les demandes pot
arribar als 8.000ME a ESP. Itàlia i Rússia no estan al tractat. Rússia podria
demandar a UE o estats membres ara per milions de milions d’euros. Els
gabinets d’advocats s’estan emportant els diners (Saenz de Santamaria, Quatre
Casses i un altre polític estan en aquest grup d’advocats). Això no surt a la
premsa, no surt enlloc. És la voluntat dels poders ocults. O abandonem aquest
tractat ho ens arruïnarem a ESP i a UE. Són negocis de despatx i és intolerable
que aquesta gent s’aprofiti dels diners per anar en contra del seu propi estat.
Hem de perdre la por i empoderar-nos, i posar aquest tema a sobre la taula. Per
què el sistema no canvia?
Un país que està fora del tractat, i que està en guerra, ens pot demandar i que
perdem milers de milions d’euros: hem de pagar 951ME. La demanda l’ha fet el
bufet de Quatre Casses.
La vice-presidenta segona, Jos Farreny (Lleida), demana la implicació de
les dones per a reivindicar el tema feminista i els drets de les dones. Demana a
les juntes que facin un pas endavant i que les dones s’impliquin a les lluites
veïnals dels barris. Destaca el projecte de Barris Violetes. També sol·licita que es
posi a l’agenda de les AV: el 8 març, el 28 maig (dia de la cura de les dones) i fer
actes per la reivindicació i la lluita contra les violències masclistes, contra la
xacra social de la violència masclista. Subratlla que cal unir-nos a la plataforma
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contra violències masclistes per a fer un treball comú contra les violències
masclistes.
Grup de Barris Violetes: I Jornada de barris violetes: 20 i 21 de maig a Santa
Coloma de G. Serà una manera de compartir, aprendre i divulgar les accions de
les dones
4. Salut. Albert Torrents, a salut, proposem:
a) mantenir la representació institucional que tenim. Participar-hi ens agradin o
no i criticar-les si cal.
b) També a nivell d’atenció primària
No tothom està inclòs als consells de salut (Marees Blanques, taules d’entitats
Badalona o Sta. Coloma no tenen una cadira): proposo compartir amb les
entitats les feines que estem fent en aquest consell.
A Sanitat proposem més o menys el mateix. Demà anar a la manifestació en
defensa salut i serveis sanitaris.
5. Convivència i cohesió social. És l’objectiu 2 del Pla Anual. Volem activar un
grup de treball a tot el territori i visibilitzar accions de bones pràctiques
convivència, fer una guia de veïnatge i de convivència i participar en espais a on
el veïnatge i la convivència siguin un tema de debat. També cal fer un pla de
voluntariat amb la vostra ajuda i complicitat i amb el treball conjunt.
TORN PARAULES sobre el Pla de Treball:
1. Pedro Luna, AV La Floria Hospitalet. En matèria de drets socials proposa un eix
de treball: la pujada dels preus.
2. Joan Vila. Terrassa. Sobre la participació, estem a moltes taules, però hem de
vigilar perquè a vegades simplement es fa sala. Demanem una participació activa i que
es prengui part en el que es comenta. Hem de vigilar que no sigui pura façana, que es
decideixin coses que vagin al ple, es facin coses i se’n faci seguiment.
3. Tomàs Fernàndez, Sta. Coloma: A salut no tenim constància de les
convocatòries de cap consell. Com FAV i CONFAVC hem de tenir clars els missatges i
enviar quan hi ha reivindicacions, que no ens avancin per la dreta, l’esquerra i per sobre.
A vegades no es visualitza les nostres reivindicacions i el missatge des del moviment
veïnal ha de ser radical i uniforme. El Baix Besòs està adquirint una velocitat de creuer.
Sobre el tema quotes: a Sta. Coloma ens fa por que amb la nova forma de quotes potser
hi haurà socis de diferent nivell, depenent dels recursos i dels serveis que tinguin, això
pot anar en contra del moviment veïnal.
4. Julian Carrasco FAVBAix. Hi ha coses importats, per exemple, els consells de
salut estan creats a través del Consell Comarcal, la participació és poca i a mig termini.
Si els compromisos són a mig termini ens passem les eleccions, potser hem d’anar una
mica a la nostra. Hem de moure els grups de treball a la pròpia CONFAVC, tornar-los a
rescatar perquè arribi a bon port, sobretot la mobilitat. Són imprescindibles els grups de
treball, fa 3 anys que no ens reunim, hem de dir el mateix a tots els fòrums.
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5. Julio Molina. FAV Badalona Fa 11 anys hi va haver una assemblea de la
CONFAVC a les Cotxeres de Sants i ja parlàvem del context social de la crisi. Ara costa
molt sortir al carrer… A l’extrema dreta no li costa sortir. Cal coordinar el sentit de
pertinença a la CONFAVC. Les comunitats energètiques són molt importants però la
cosa no acaba aquí, cal anar molt més enllà, coordinar-nos nosaltres i després amb
altres organitzacions. El 23 vam sortir a manifestar-nos amb altres 50 organitzacions
d’Espanya. La necessitat de pertinença és el més important.
6. Isabel Fonolls. AV Olivera: Sobre el sistema de mobilitat. S’ha de fer un nou
sistema. Hi ha problemes: la transversalitat i hi ha punts de Catalunya que no tenen cap
tipus de transport, alguns preus abusius, rutes peculiars, autobusos, etc. Els diumenges
hi ha llocs sense transport, etc. I hi ha gent amb dificultats de mobilitat que no poden
agafar transport. Sobre les energies alternatives: el nostre país no aprofita les energies
eòliques ni de sol, i en tenim molta. S’ha de promocionar l’energia eòlica i l’energia
solar. Que la gent conegui l’eficàcia del preu d’això amb instal·lacions d’energia solar i
divulgar-ho (solar i eòlica) també a domicili. Felicitar autors del trama, és molt bo, etc.
Ens ajuda bastant.
7. Toni Baró, FAV Lleida. (Respon/contradiu a la dona de Santa Coloma anterior)
A Catalunya no tenim superàvit d’energia, molta arriba de França. Sobre el tractat que
ha parlat el Jordi: els consumidors i subministraments són de l’àrea metropolitana i de
BCN. Hi ha una planificació de les elèctriques de fer parcs eòlics i solars a grans terrenys
de Catalunya (Alcarràs p.e.). Hi posaran 36 torres elèctriques de més de 50 metres (al
voltant no hi pot haver vida). També projecten 8 línies, algunes venen des de l’Aragó,
que travessaran el territori. Estem intentant organitzar jornades per informar sobre
això, però la consellera d’energia ens ho ha cancel·lat dos cops. Si volem continuar
tenint territori haurem de minimitzar danys, perquè no podrem evitar-ho, ho faran. La
Generalitat pot fer moratòria 10 anys per allà on es vol posar torres eòliques però hi ha
molta oposició al territori. Us convidarem i passarem informació.
Sobre la mobilitat, hi ha dos direccions: a nivell local i la mobilitat transversal. Una cosa
són els trens de l’estat (ADIF) i una altra cosa són els de rodalies. Sobre la participació:
la mitjana d’edat és molt alta. L’únic camí és obrir-nos. Els Ajuntaments han creat (a
BCN) el Consell de Ciutat, no els hem de mirar amb reticències i hem d’abocar-nos-hi i
participar.
8. Jordi Farré, Sant Joan Despí. Sobre les accions, la gent ens ve per 4 motius:
sanitat, preus, participació… Ens auto limiten molt, l’administració. Hem de tornar a
recuperar els carrers…
Per què no sortim al carrer pel preu de les elèctriques? Hem de tenir la posició clara,
sortir al carrer i tenir complicitat amb les altres entitats socials, que la lluita sigui
col·lectiva…
Sobre el Sindicat de Llogateres, sí, però aliar-nos també amb Marea Blanca, Marea
Pensionista, Sindicat d’Estudiants, APE… I ampliar al màxim la nostra col·laboració
amb les entitats. Que Marea Pensionista sigui un referent en les nostres accions, són un
referent i ho estan fent molt bé. Hem de crear xarxa.
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9. Miquel Torrent. Federació dels barris de Figueres. Al pla de Treball hi trobo
a faltar el tema dels talls de llum. Passa molt a Figueres i a la resta de Catalunya també
passa (5-6 talls diaris). Cal parlar d’aquest tema.
10. Manel, AV Cubelles el Nou Marítim. Sobre el tema de l’ocupació: no és només
un problema de convivència, a vegades tenen un pis davant teu okupat i hi ha problemes
de convivència. Com podem afrontar aquest tema? És competència de l’AV? Som nous a
la Junta tot i que l’AV és antiga. Ens arriben peticions per fer activitats i no sabem si són
competència nostra.
11. FAV Terrassa + FAV Badalona: Fem una petició conjunta sobre la discapacitat.
Si no hi hagués barreres físiques i aptitudinals no hi hauria barreres, hi hauria persones
diverses. La societat continua tolerant aquestes diferències… Hem de procurar, des del
moviment veïnal, models de ciutats generadores d’igualtats i que figuri a totes les
agendes polítiques. Nosaltres proposem que les AV siguin motor de canvi davant
d’aquesta situació de desigualtat
12. José Luis Conejero. Montcada i Reixach. La Llei de transició ecològica és molt
important, la gestió de residus,… Les AV sí tenim competència sobre el medi ambient,
sortirà un judici.
13. Pepe Sánchez, coordinadora veïnal Baix Besòs i FAV Badalona: A la
coordinadora, el treball que hem fet és completament diferent del que hem treballat els
últims anys: les AV hem cridat a la taula a les administracions (alcaldes, tècnics, etc.).
Fins i tot hem fet un plenari fa poc. Quan el moviment veïnal treballa fent els mateix uns
que els altres, la cosa funciona. LA CONFAVC ha d’estar al mateix nivell que les AV: així
podem treballar i col·laborar. Hem fet un gran moviment a les administracions i ara
tothom en parla.
14. AV La Florida, l’Hospitalet Llobregat. Cada FAV i AV som les nostres
circumstàncies. Nosaltres volem que les persones okupes formin part de l’AV i que
tingui els seus drets
15. Toni Erro, FAV Manresa: Compartim les vostres preocupacions. Sobre els temes
de seguretat, d’okupes... I estem d’acord amb moltes coses que heu dit: sobre la
mobilitat, la interconnexió amb les ciutats, no només amb BCN… Prenem els temes de
seguretat i mobilitat com a eixos principals.
16. Miquel Torrent, Federació barris Figueres. Com ho feu per integrar els
okupes a les AV?
17. Torcuato Matilla, secretari de la CONFAVC. És important començar a
demanar més trens i més freqüència, és molt elevada la ocupació màxima. Cal que
circulin més trens en hora punta. I ampliar els metres de les andanes. Cal calcular
quines hores punta hi ha, per exigir més freqüència i augmentar la seguretat.
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Aquí patim també el centralisme amb BCN: hem d’exigir transport transversal de trens o
de carretera (autobús). Proposar noves rutes perquè hi hagi transport interurbà.
Explotar el transport a la demanda, qui és responsable? Cal saber-ho per a demanar-ho.
Sobre el tema energètic: calen ajudes per a convertir els habitatges actuals en habitatges
energètics. Sobre l’electricitat, cal anar a l’autoconsum per atacar les línies d’explotació
de les grans companyies
18. Jordi Giró, president de la CONFAVC. Hi ha treball que ja l’estem fent:
participem a totes les Marees i seguim treballant. Som fundadors de l’APE i hi
mantenim relacions amb les entitats que van sorgint.
Hem de reflexionar sobre quin ha de ser el missatge, encara que porti més temps. I fem
una crida a la solidaritat: que respongui el territori quan anem a les manifestacions.
Giró anuncia que sobre Cubelles es parlarà després.
Al final s’ha de sortir al carrer (....). I hem de buscar noves fórmules, com la del Baix
Besòs. Respecte de la mobilitat, sí ha de ser transversal però tenim una Llei de transport
que s’està fent vella a un calaix, la targeta T-mobilitat s’està fent vella també. Sobre
participació: cada ciutat és un món, cal que cada municipi tingui el seu propi pla de
participació. Ho hem d’exigir.
Respecte de l’energia elèctrica de les comunitats energètiques: hi ha gent que no vol que
les fem servir o vol que les fem servir per guanyar diners.
I sí, hem de sortir al carrer però els que ens demanen sortir a vegades no els comptem a
les manifestacions, han de ser-hi també. Sobre el Baix Llobregat: tema de salut,
l’administració té tendència a ser corporativista. Hem de canviar aquesta fórmula de la
política. La formació està molt bé. Hem de sumar a fer activisme. Sobre les pujades de
preu: estem treballant però hi ha dificultats per sortir al carrer després de 2 anys de
pandèmia. Hem de tornar a sortir al carrer perquè ja no tenim aquests hàbits.
Les comunitats veïnals han de ser segures i hem d’afrontar els reptes que la societat ens
planteja. Tenim molts deures per endavant, i hi ha gent nova.
Els que estem aquí som gent jove amb experiència, no som gent grans, si no, no seríem
activistes.
S’aprova per unanimitat el pla de treball (vots 65).

A Manresa, 2 d’abril de 2022
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