PRESENTACIÓ DE LA JUNTA SORTIDA DE L’ASSEMBLEA
EXTRAORDINÂRIA DEL 10 de GENER
QUI SOM
Formem un equip i com a tal funcionarem. Els càrrecs son per que els estatuts
així ho determinen i la Administració ens ho exigeix.
President: Jordi Papell Sànchez
Vicepresidenta: Marcela Güell Cid
Secretari: Josep Maria Seguí Guinovart
Tresorera: Teresa Gallego López
Vocal: David Andreu Solà (Comunicació)
Vocal: Adam Glubinski Letowski (Reivindicacions veïnals)
Vocal: Miquel Carbó Peiró (Comunicació)
Vocal: Asunción Justo Justo (Dones)
Vocal: Juljana Tomic Fajdetic (Cultura)
Vocal: Montserrat Alós-Moner Vila (Cultura)
Vocal: Teresa Ballester (Reivindicacions veïnals)
Som gent del barri que ens estimem el barri i que volem tirar endavant
l’associació, enfortir-la i que sigui un referent pels veïns i veïnes tant en el àmbit
social com en el cultural i de país.

TRETS FONAMENTALS
Fomentar la participació dels socis i establir una bona comunicació tant
amb els socis com amb els veïns i veïnes del barri per tal d’aconseguir
aquesta participació.
• Establir bones relacions amb les entitats del barri, bons contactes amb
els mitjans de comunicació i una cordial però exigent relació amb
l’Administració.
• Millorar el barri i les condicions de vida dels veïns i veïnes. Habitatge,
turisme, mobilitat, sorolls, sanitat... Les reivindicacions veïnals son la
nostra raó de ser i per tant serà l’eix central de la nostra activitat.
• Implicar-nos en les reivindicacions de la Ciutat, coordinar-nos amb la
Federació d’Associacions de Veïns i amb aquelles entitats amb
reivindicacions comunes.
•

•
•

•
•

Participar en el procés que viu Catalunya per decidir el seu futur.
Catalunya i el nostre barri son terra de acollida. La nostra Associació ha
de declarar-se favorable a la acollida de refugiats i fer les passes
necessàries per fer-la efectiva.
Les Veïnes i les seves reivindicacions com a dones ha de ser un punt
fonamental de la nostra Associació.
Ens preocupa molt el deteriorament del nostre planeta. Hem d’impulsar
conductes que respectin el medi ambient i promoure mides per millorar
la qualitat de vida en els nostres barris.

