
Homenatge a 10 activistes veïnals per als 25 anys de la CONFAVC 

 

CONFAVC 

Especial esment  

Juan Alentorn, 1er. tresorer de la CONFAVC 

Tomás Tortajada, president de la Coordinadora de Pensionistes, membre de les 
primeres juntes 

 

Presidents CONFAVC 

Alfredo Vela, va ser el primer president de la Confavc, des de 1988 fins març del 92 
secretaria de la CONFAVC (Baix Llobregat). Abril de 1992 fins al maig de 2006   ,19 
anys,  

Joan Martínez,  responsable de mediambient del Baiux Llobregat va ser elegit  
President de la Confavc de l’any 2006 fins al març del 2012. Ara ha tornat a la seva AV 
del barri de les Colomeres de Gavá i col·labora actualment amb la  Coordinadora de 
Pensionistes i Jubilats de Catalunya. 

 

FAV Badalona 

Manuel Carmona, President de l’AV Sant Crist des de l’any 1977, fins avui. És 
membre fundador de la FAV de Badalona en el 1984. I ha estat a la Junta de CONFAVC 
i de la CAVE 

 

FAV Barcelona 

Maria Mas, porta vinculada al moviment veïnal i obrer des de finals del franquisme, 
primer a Nou Barris i després a Ciutat Vella, on porta més de 30 anys lligada al 
moviment veïnal del districte. Va treballar durant 25 anys en l'escola d'adults del 
Carmel. És presidenta de l'Associació de Veïns del Casc Antic, una de les lluites més 
importants actuals de la qual és la recuperació de l'espai públic i l'oposició al nou pla 
d'usos. 
 

Manel Andreu Tarragó, militant obrer i veïnal, es va formar en la Joventut Obrera 
Catòlica (JOC) i és militant d'Acció Catòlica Obrera (ACO). Va ser membre del comitè 
d'empresa d'Indo. És un dels fundadors de l'Associació de Veïns del Poblenou, creada 
l'any 1972, de la qual va ser president durant 8 anys. Com també va ser president de la 
Federació de l'Associació de Veïns i Veïnes de Barcelona entre el 1998 i el 2004. 
Actualment participa activament en la lluita en solidaritat amb els persones migrades 
dels assentaments del Poblenou. 
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FAVBaix 

Julián Carrasco, activista veïnal de la AV la Plan de Esplugues, ha sigut president de 
la FAVBaix i ha estat a la junta de la CONFAVC representant d’aquesta federació.  

Alfredo Vela, va ser el primer president de la Confavc, des de 1988 fins març del 92 
secretaria de la CONFAVC (Baix Llobregat).  

 

FAV Figueres 

 Joan Oliva Romero de l'AV Cendrassos, de Figueres, un altre lluitador, sempre 
present a les xarxes socials amb escrits  sobre mancances a la ciutat, sempre present 
també als plens de l'Ajuntament i i a les comissions on es requereix la prseència veïnal, 
i  a programes de ràdio i renovador de la Federació AV 

 

FAV Lleida 

Glòria Ferrer Pérez, presidenta de l’AV Zona Alta-Ricard Vinyes 

Va començar a formar part de la FAV de Lleida l’any 1988 com a representant de l’AV 
Universitat. 

L’any 1988 va entrar a formar part d’un grup de treball de persones interessades en 
tractar el tema de la droga que va a portar a la constitució del Moviment Ciutadà contra 
la Droga i l’Alcohol de la FAV de Lleida 

L’any 1990 va ser nomenada responsable de l’Àrea de Serveis Personals i Socials de la 
FAV. Durant molts anys ha estat la representant de la Federació dins les Comissions 
Informatives de Serveis Personals de l’Ajuntament de Lleida  

Va ocupar el càrrec de vicepresidenta de la FAV des del 8 d’abril de 1994 fins al 1998 

Des de l’any 1997 fins a l’actualitat és la responsable de l’ONG Veïns del Món-FAV de 
Lleida 

Manel Pelay Belana 

L’any 1981 es va crear l’Associació de Veïns i amics de la plaça l’Ereta de la qual va estar 
nomenat president, càrrec que ocupa actualment. 

Va començar a formar part de la FAV de Lleida l’any 1988 en representació de l’AV 
l’Ereta. 

Va estar escollit vicesecretari de la FAV el 8 d’abril de 1994 i fins a l’actualitat sempre 
ha estat membre integrant de la Junta Directiva, ocupant els càrrecs de vicepresident 
primer, el de president en funcions i actualment és el tresorer i vicesecretari de la FAV 
de Lleida. 
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El passat mes de desembre de 2013 ha estat guardonat amb el premi d’honor dins la 
darrera edició dels premis Baula de Participació Ciutadana 2013 

També està implicat en les activitats socioculturals i tradicionals a Lleida 

 

FAV Montcada 

Encarna Hermoso Hidalgo, AV Montcada Nova 

Antonio de pedro García,   AV Can Sant Joan i vicepresident de la FAVMir 

 

FAV Sabadell 

Antonio Gonzalez de la AV Creu de Barberà   

Francisco Morales de la AV Ca n'Oriac 

 

FAV Sta. Coloma 

Jerónimo Serrano  

Pedro Rodulfo. Ha estat President de la FAV de Sta. Coloma   

 

FAV Tarragona 

Elena Regidor, al front de la lluita per la millora dels barris des de  l’AV Riu Clar, la 
FAV de Tarragona i la CONFAVC en representació d’aquesta federació. 

Jesus Jurado, inició su actividad vecinal de manera tardía, es decir cuando inició su 
prejubilación como trabajdor de Telefónica y lo concretamente en la  AV de la Unión de 
Sant Pere i Sant Pau a finales de los 90. 
Desde entonces, siempre a ocupando cargos importantes en las diferentes juntas de la 
Asociación. 
En la FAVT, inició su actividad como tesorero en el 2003, cargo que no ha dejado hasta 
la fecha, todo y que un "IPTUS" lo ha apartado momentaneament de su trabajo en la 
FAVT. 
 

FAV Terrassa 

Ramón Clariana I Calvo, fa quasi 25 anys que és membre de la junta de l’AV POBLE  
NOU-ZONA  ESPORTIVA. Ha tingut una important incidencia en la transformació del 
seu barri: en habitatge, urbanisme, equipaments educatius i socials. 

Aquest dos ultims anys participa a la Federació coordinant temes de mobilitat, 
mediambient, convivencia, etc. 



Homenatge a 10 activistes veïnals per als 25 anys de la CONFAVC 

 Apolo Giménez I García, activista veïnal, sindical i polític de Terrassa.  Al 1968 
funda l’Associació de Veïns i Veïnes de La Maurina, protagonista de la transformació 
dels barri i de la ciutat tant a nivell urbanístic com social. 

Com a membre de la Fav Terrassa també va ser uns dels impulsor de crear l’Associació 
Local d’Entitats per d’Inclusió Social. 

També ha estat regidor de la ciutat a les primeres eleccions democràtiques. 

Deixa l’Associació de Veïns desprès de 23 anys i s’involucra a l’Associació de Gent Gran 
del Casal de La Maurina. 

 

Difunts 

FAVBaix: Jesus Sánchez (AV Vistalegre de Castelldefels)  Rubio (AV la Plana 
d’Esplugues), Brito  i Juan Olla (AV de Sant Ildefons de Cornellà) 

FAV Figueres: Pedro Herrera Recio,  de l'AV Rally Sud de Figueres, mort ara fa 
uns deu anys, que es fa distingir per ser un lluitador  amb caràcter, que va engegar 
l'Associació de Veïns amb força i perseverança. 

 

Barcelona, gener de 2014 

 


