
  

III Assemblea General de
Veïns per la Independència

Badalona 28 de juny de 2014



  

Ordre del dia 

10.00h. Salutació i benvinguda.

10.15h. Rendiment de comptes del mandat 2013/2014:

Xifres generals.
Objectius assolits en el mandat 2013/2014.
Òrgans de l'ANC on participa activament la sectorial de Veïns.
Campanyes on participa activament la sectorial de Veïns.

10.45h. Torn obert de preguntes sobre el mandat 2013/2014.

11.15h.Presentació de les candidatures rebudes i dels seus Plans de Treball per a la 
renovació de la Junta Executiva de la sectorial de Veïns.

11.30h. Votacions i proclamació de la candidatura guanyadora.

11.45h. Debat obert i propostes sobre el Pla de Treball de la candidatura guanyadora.

12.15h. Debat del document “Volem votar!. Ajudem a fer possible l’objectiu del 9-N”

12.45h. Debat del document “El futur del projecte Signa un vot”

13.30h. finalitza l'Assemblea.
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Rendiment de comptes
del mandat 2013/2014

Xifres generals – Evolució adherits a Veïns
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Rendiment de comptes
del mandat 2013/2014

Xifres generals – Evolució seguidors al facebook
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Rendiment de comptes
del mandat 2013/2014

Xifres generals – Evolució visites al web
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Rendiment de comptes
del mandat 2013/2014

Xifres generals – Seguidors al twitter
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Rendiment de comptes
del mandat 2013/2014

Xifres generals – Descàrregues dels vídeos
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Rendiment de comptes
del mandat 2013/2014

Objectius assolits

Posada en marxa dels mitjans de comunicació i difusió de la sectorial:

Web, facebook, twitter, vídeos, articles, actes públics, col·laboració en mitjans

Desplegament de vocalies de territori per tot el país i implicació en les Entitats i en 
les AATT.

Elaboració de documents base (argumentari, vídeos...) i difusió entre Entitats i AATT.

Elaboració i difusió d'un Qüestionari per a Entitats Veïnals.

Suport a les AATT i activació d'una agenda d'actes veïnals.

Convenis de col·laboració signats o en procés amb diverses Federacions d'AAVV:

Actualització continuada de la bbdd d'entitats veïnals, actualment unes 600 censades 
i amb mail, amb relació puntual i difusió d'informació.

Constitució d'una Junta Peticional Sectorial per a la campanya Signa un vot.

Participació en totes les mobilitzacions i projectes promoguts per l'ANC.



  

Rendiment de comptes
del mandat 2013/2014

Òrgans de l'ANC on participa actualment la sectorial

- Equip de Coordinació de Sectorials ECI (Secretaria).

A més de ser l'òrgan coordinador i de suport de les prop de 50 sectorials de 
l'ANC se n'organitzen els Consells de Sectorials i les Jornades de Sectorials.

- Catalunya Social i Comunitària GT/CSC (Creació i Coordinació)

Sectorials que en formen part:
Economia Social, Serveis Socials, Treballadors, Jubilats, Immigrants, Pagesos, 
Administració Pública i Veïns.
Creació d'un argumentari i Manifest comuns.

Campanyes on participa actualment la sectorial

- El País que volem: aportant argumentari i vehiculant els Qüestionaris.
- El País de tots: col·laborant en l'organització d'actes públics de difusió.
- Signa un Vot per la Independència: Amb JPS pròpia, debatent i taules suport.
- Manifest de Sectorials: Elaboració i difusió dels objectius irrenunciables per 
garantir la celebració del 9N, guanyar-lo i proclamar la República Catalana.



  

Eleccions Junta Executiva de
Veïns per al mandat 2014/2015

Candidatures presentades per 

a la renovació de càrrecs de la 

Junta Executiva de la Sectorial 

Veïns per la Independència



  

Eleccions Junta Executiva de
Veïns per al mandat 2014/2015

Josep Arranz i Romeu
(Barcelona, 24 d'octubre del 1961)

candidat a renovar el càrrec de Coordinador de la Sectorial

Sóc periodista i membre del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb el núm. 90136. Iniciat en la premsa tècnica, 
posteriorment m'he especialitzat en comunicació gràfica i publicitària.

Des del 1993 fins l'actualitat, fundador i gerent de l'estudi de comunicació i empresa La Xicra Comunicació 
(www.laxicra.cat). També gestiono el portal de lloguer turístic (www.esportitxo.cat).

Membre fundador de l'ADOC (Associació per a la Delegació Olímpica Catalana), embrió del posterior Comitè Olímpic 
Català.

Fundador i director de la primera revista de divulgació tecnològica en català “Quaderns Tècnics”.
Fundador i primer president de l'Associació Catalana de Premsa Tècnica i Científica (ACPTC).

Els meus inicis polítics van ser a través de la inspiració d’en Lluís Maria Xirinacs. Vaig formar part de Deumil.cat, 
participant en les manifestacions de Brussel·les i de Ginebra. En el procés de les Consultes per la Independència he estat 

voluntari en les diferents onades des d'Arenys de Munt a “Sant Cugat Decideix”, “Molins de Rei Decideix”, “Manresa 
Decideix” i “Cornellà Decideix” i membre constituent de Ciutat Vella Decideix d'on n’he estat membre de l’executiva des de 

l’inici fins el final del procés, a més de col·laborar en l'edició de notícies en el web i en el de Barcelona Decideix.

També sóc membre de l'Assemblea de Veïns i Veïnes de la Plaça de la Vila de Madrid i faig de voluntari lingüístic des de 
la constitució de les parelles lingüístiques.

Visc en parella i sóc pare d'una nena de cinc anys, la Urgell.



  

Eleccions Junta Executiva de
Veïns per al mandat 2014/2015

Ferran Palau i Rodríguez
(Montgat, 06 de juny de 1957)

candidat a responsable de la Secretaria de la Sectorial

Tinc 57 anys i sóc veí de l'Esquerra de l’Eixample des de l’any 2000 i membre de l'AAVV de l'Esquerra de 
l'Eixample. 

Sóc Naturòpata-Acupuntor per CENAC i actualment estic estudiant la llicenciatura en Ciències Empresarials.
Treballo des de fa 33 anys en una Entitat Financera com a responsable Informàtic.

Em vaig adherir a l'Assemblea Nacional Catalana el setembre de 2013 i sóc Vocal de l’Esquerra de l’Eixample, 
Apoderat i President de la JPS de Veïns per la Independència.



  

Eleccions Junta Executiva de
Veïns per al mandat 2014/2015

Toni Flores Fernández de Córdoba
(Barcelona, 03 de maig de 1964)

candidat a responsable d'Estudis i Documentació de la Sectorial

Des de fa mes de 10 anys fins l’actualitat, treballo com a tècnic de manteniment en telecomunicacions.
Durant mes de 15 anys vaig treballar com a monitor de lampisteria i electricitat de col·lectius d’especials dificultats a 

Horta-Guinardo, a la presó de Joves de la Trinitat i al programa de la PIRMI de Santa Coloma de Gramenet.

Com a compromís social, vaig començar al 1980 impulsant la creació de la vocalia de joves de l’Associació de Veïns i 
Veïnes de Sant Mori de Llefià a Badalona i al mateix temps participava activament de l’organització estudiantil en el 

institut Eugeni d’Ors de Badalona.

Mes tard vaig fer-me objector de consciència i vaig participar en la fundació d’un grup antimilitarista, ecologista que es 
deia l’Ortiga on entre d'altres van fer una radio lliure. Més endavant vaig participar en la fundació del Mili KK.

Desprès d’aquell període vaig incorporar-me al inici del 90 a l’AAVV de Sant Antoni de Llefià de Badalona on he estat 
membre de les diferents juntes amb diferents responsabilitats i ocupant diferents càrrecs (president, secretari i actualment 

tresorer). Participo a l’Arxiu històric de Llefià on vaig ser soci fundador.

Des de fa 3 mesos sóc el vicepresident segon de la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona, membre de la 
CONFAVC.



  

Eleccions Junta Executiva de
Veïns per al mandat 2014/2015

Jordi Domingo-Mombiela Rodríguez
(Las Palmas de Gran Canaria, 14 de novembre de 1973)

candidat a responsable de Xarxes i Bases de dades de la Sectorial

A més de a Las Palmas, he viscut part de la meva vida entre Barcelona i Castelló de la Plana. Des del 1998 visc a 
Barcelona al barri de Sant Antoni.

Professionalment sóc informàtic, concretament analista-programador, i actualment treballo fent aquesta funció en una 
multinacional de les assegurances.

M'agraden les llengües i viatjar. Parlo perfectament català, castellà i anglès. Em defenso en francès i tinc nocions 
d'alemany. També m'agraden la història, les ciències en general, i la informàtica.

En línies generals sempre m'he considerat apolític, tot i que nacionalment català des dels anys 90 viscuts al País 
Valencià... No he militat mai en cap partit polític.

Sóc soci d'Òmnium Cultural, de la Plataforma per la Llengua, i membre de l'ANC des del juliol del 2013, on he ocupat el 
càrrec de Secretari de Veïns per la Independència.



  

Eleccions Junta Executiva de
Veïns per al mandat 2014/2015

Josep Poveda Planas
(Barcelona, 02 d'agost de 1967)

candidat a responsable de Comunicació de la Sectorial

Sóc Llicenciat en Ciències de la Informació i vaig exercir laboralment el periodisme fins el 2004 en ràdio (Ràdio Sabadell i 
Ràdio Ciutat de Badalona), reporter freelance per l'Agència de Notícies Intercomarcal i corresponsal de l'agència Europa 

Press, a banda de col·laboracions en la Revista de Badalona i El Punt-secció Barcelonès Nord.
He treballat en Arts Gràfiques en tasques de pre-impressió i tractament digital d'imatges i fotocomposició. 

Vaig apropar-me a l'independentisme polític des de ben jove militant en organitzacions de l'esquerra independentista i 
participant de les dinàmiques de col·lectius i centres de barri (Gràcia, on vaig viure fins el 1992 i posteriorment a 

Badalona on vaig viure-hi fins el 2004).
Al meu pas per la Universitat vaig col·laborar amb l'AEIU sent claustral per la Facultat de Ciències de la Informació. Ja a 
Badalona, coincidint amb l'inici de la vida laboral, a través de l'Associació Taller de Comunicació i Debat, impulsem una 

revista mensual (Alhora) que s'editarà durant 14 anys. Durant els anys que vaig viure a Badalona vaig col·laborar amb la 
Plataforma de Defensa de la Serralada de Marina (encara que d'àmbit colomenc) i diversos grups ecologistes. També 

sempre he mantingut una participació en àmbits antirepressius: Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans, 
Associació Memòria Contra la Tortura i la Coordinadora Catalana per la Prevenció de la Tortura.

Participo el 2009 en la coordinació de l'organització de la manifestació a Brussel·les de Deumil.cat que enllaça amb la 
meva incorporació en les Consultes Populars sobre la Independència (octubre 2009-març 2010) dins la Comissió de 

premsa nacional i de juliol 2010 a abril 2011 dins l'equip de comunicació de Ciutat Vella Decideix.
M'incorporo en el procés fundacional de l'ANC arrel de la Conferència Nacional per l'Estat Propi d'abril de 2011, sent 

membre del secretariat provisional que va existir des d'aquella Conferència fins el març de 2012. Tot i que vaig anar-me'n 
a Almeria durant un any (finals 2011-2012) per raons de feina. 

Actualment sóc adherit a la territorial de Sant Martí de Barcelona. També sóc membre de l'Espai Mata de Jonc. Des del 
2005 també faig compatible la meva col·laboració dins el patronat de la Fundació Manuel de Pedrolo. 



  

Eleccions Junta Executiva de
Veïns per al mandat 2014/2015

Proposta de Pla de Treball de la candidatura conjunta

“Objectiu: Independència”
per a la renovació de la Junta Executiva de la Sectorial de Veïns

1.- Ratificar el compromís de la Sectorial en la difusió del Full de Ruta de l'ANC i els 
objectius irrenunciables de treballar per ajudar a garantir la Consulta el 9N, guanyar-la i 
proclamar la República Catalana Independent.

2.- Mantenir el grau d'implicació i col·laboració en els projectes de l'ANC “El País que 
volem”, “El país de tots” i “Signa un vot per la independència”, així com en l'èxit de la 
mobilització per a l'11s2014.

3.- Mantenir contactes amb els altres dos projectes en marxa “De la desobediència a la 
Sobirania” i “Catalunya Exterior” per a tot allò que puguin necessitar.

4.- Mantenir i si pot ser ampliar el grau de col·laboració amb totes aquelles Comissions i 
Assemblees Territorials de l'ANC que així ho demandin, tant en recursos humans com de 
contingut.

5.- Mantenir el compromís en el grup de treball intersectorial “Catalunya Social i 
Comunitària”.



  

Eleccions Junta Executiva de
Veïns per al mandat 2014/2015

Proposta de Pla de Treball de la candidatura conjunta

“Objectiu: Independència”
per a la renovació de la Junta Executiva de la Sectorial de Veïns

6.- Mantenir la implicació en l'Equip de Coordinació Intersectorial (ECI) i en els seus 
objectius comuns.

7.- Dinamitzar al màxim la base de dades d'entitats veïnals com a nucli bàsic de difusió dels 
objectius de la Sectorial de Veïns i de l'ANC en general, així com potenciar encara més els 
mitjans de comunicació propis (Web/Facebook/Twitter/YouTube).

8.- Reforçar la relació amb les Federacions d'AAVV i amb els seus mitjans de comunicació 
per difondre els nostres objectius i eixamplar el suport a la Consulta el 9N i a la 
independència entre els col·lectius afins al món veïnal.

9.- Continuar l'estratègia de fomentar que siguin les pròpies entitats veïnals que organitzin 
actes de debat i tertúlia i oferir el nostre material i col·laboració personal.

10.- Mantenir i incrementar la presa de posició en aquells temes d'àmbit político-veïnal que 
permetin la màxim implicació en les problemàtiques de les entitats veïnals i en l'elaboració 
de documentació, articles i comunicats.



  

Eleccions Junta Executiva de
Veïns per al mandat 2014/2015

Es procedeix a la votació i 

s'escullen per aclamació els 

candidats presentats.



  

Debat document Equip de
Coordinació Intersectorial (ECI)

Debat i presentació d'esmenes al 
document:

Volem votar!.
Ajudem a fer possible 

l'objectiu del 9-N



  

Debat document Junta
Peticional Central (JPC)

Debat i presentació d'esmenes al 
document:

El futur del projecte
Signa un vot per la 

Independència



  

 

Ajudem a garantir que el 9N es 
farà una consulta tant sí com no !!

Ajudem a garantir que es 
guanyarà !!

Ajudem a garantir la proclamació 
d'una República Catalana 

Independent !!
Badalona 28 de juny de 2014
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