COMUNICAT de PREMSA

Les AV de Catalunya elegeixen una
Junta històrica amb paritat de dones
En la 25 assemblea
el moviment veïnal
s’incorporen en la direcció representants
veïnals més joves i de tot el territori català
S’aprova una resolució que insta a aturar la
repressió contra els veïns i veïnes d’El
Cabanyal de València
12 d’abril.- Per primera vegada en els més de 20 anys d’història de la
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), la
Junta tindrà paritat de dones.
La nova direcció entrant, que a més comptarà amb dirigents més joves, va sortir
electe ahir després de les votacions dels més de 180 representants veïnals que
van assistir durant el cap de setmana a la 25 Assemblea de les AV de Catalunya a
Reus.
Com a president de l’entitat repeteix quatre anys més Joan Martínez,
representant veïnal de Gavà, vinculat històricament a l’AV Les Colomeres de
Gavà i a la Federació d’AV del Baix Llobregat. També segueixen José Garcia
Cano, vicepresident de Can Roca de Terrasa i membre de la FAV d’aquest
municipi; Julio Molina, de l’AV La Pau i de la FAV de Badalona, i Mery
Barranco, de l’AV de Sant Just Desvern i de la FAV del Baix Llobregat. Però la
resta d’incorporacions són noves: Montserrat Castelló, de l’AV Latino de Santa
Coloma de Gramanet i membre de la FAVGram; Carme Carrió, de l’AV de les
Escodines de Manresa i de la FAV Comarcal del Bages; Jordi Collado, membre
de l’AV Progressita de Torreforta de Tarragona; Inés González, presidenta de
l’AV El Carrilet i membre de la FAVReus; Francisco Gago, president de l’AV de
Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat i Ada Colau, membre de l’AV del Casc
Antic de Barcelona.

Com enfortir l’organització del moviment veïnal, potenciar l’acció social de les
tasques que despleguen les AV als barris per recolzar el veïnat més afectat per la
crisi i les campanyes per l’accés a un habitatge digne i contra les companyies
elèctriques, van ser els principals debats i propostes d’acció que van centrar
l’assemblea en la qual van assistir els i les delegades de 78 AV i 15 federacions.
Els i les representants veïnals també van aprovar diverses resolucions, com el
manifest de solidaritat amb el veïnat del barri d’El Cabanyal i la crida per aturar
els actes repressius de l’Ajuntament valencià.
La lluita contra la penalització del sobrendeutament familiar, aconseguir barris
amb mobilitat accessible pels discapacitats, i els problemes causats per les
“cimenteres” on actualment s’està plantejant la incineració de llots de les
depuradores, van ser altres preocupacions que van expressar diferents
representants veïnals dels territori català en els transcurs dels dos dies de
l’assemblea.
També es van aprovar pronunciaments de recolzament al jutge Garzón i en
contra de les acusacions i del procés judicial per aturar les investigacions sobre
les víctimes del franquisme; de rebuig al Decret d’Autonomia de Centres i
defensa d’una escola pública de qualitat, gratuïta, plural, democràtica i
participativa i en contra de la privatització i el copagament del sistema de
sanitat; i per la remodelació de la C-31 que talla Badalona.
L’encontre veïnal va rebre la visita el president de la Generalitat de Catalunya,
José Montilla, que va convidar als i a les representants veïnals a treballar perquè
els veïns i veïnes nouvinguts s’integrin també a les AV. “Conèixer el que ens
uneix és la millor arma per superar el que ens separa”, ha sentenciat Montilla.
Per la seva part el president de la CONFAVC, Joan Martínez, va agraïr el
reconeixement que amb la seva visita ha fet Montilla al moviment veïnal. Un
reconeixement, segons Martínez, tant de la tasca desplegada fa 40 anys, com de
l’actual protagonitzada per aquelles persones que dia a dia estan lluitant des de
les AV per aconseguir barris més cohesionats socialment i territorialment i on
els serveis públics i de qualitat siguin accessibles a tot el veïnat.
Us adjuntem fotografies.
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