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Qué hem fet: 
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La ciutadania tenim que ser 
més conscients, cada dia, 
de que allí on vivim  és 
nostre i ho tenim que 
respetar. 
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EDITORIAL: FEDERACIO D’AAVV 

  Seguimos con buen pie el nuevo semestre desde la 

Federación aunque hemos tenido que lamentar el abandono 

de la AVV del Bulervard de la Junta Directiva y de la 

Federación. podemos y debemos llegar a más sitios y 

trabajar todos unidos por el bien de nuestra Ciudadanía. 

Desgraciadamente seguimos con la COVID 19 y seguimos 

cerrando la Sede, aunque seguimos intercomunicados a  

través de vía telemática y esporádicas actividades y muy puntuales y con todas las medidas de 

seguridad pertinentes, temperatura, mascarillas, hidro alcohol, lavado de instrumentos y manos, etc.Por 

ende las AAVV de la ciudad necesitan un nuevo impulso para que puedan ayudar al Ayuntamiento de 

Castelló de la Plana a que dichas AAVV sigan siendo los ojos y los oídos del mismo ayuntamiento en los 

diversos rincones de la Ciudad. La Federación Fedascica sigue, a pesar de todo, aumentando su esfuerzo 

para que las AAVV de su entorno puedan seguir con su trabajo, siempre voluntario y no remunerado, 

ofreciendo todo aquello de lo que pueda disponer. 

 Seguiremos trabajando en el ámbito local y poder aportar nuestras opiniones y consideraciones 

para hacer que la gente pueda vivir cada día un poco mejor a pesar de todo. No estamos escatimando 

esfuerzos en poder ayudar a estas AAVV tanto federadas como no. 
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 L’Agenda Urbana o Agenda 2030 és un dels 

reptes d’aquesta Federació i deuria ser un 

repte per a totes les entitats que estiguen 

interessades amb la planificació i el benestar 

de totes les poblacions. 

Hi ha tota una sèrie de reptes que 

l’Ajuntament de Castelló de la plana fica a 

l’abast de persones i col·lectius interessats 

en això. Tots els aspectes de la Ciutat són 

interessants i cal que la gent estiga 

informada, disposta a aportar les seues 

idees i amb ganes de “orientar” a 

l’Ajuntament per a millorar tots els aspectes 

que ens envolta per a poder deixar als 

nostres fills/es un món millor, mes 

respectuós amb la naturalesa i sostenible, 

inclús beques per a estudiants que puguen 

investigar en estos camps. 

 Les noves tecnologies són mes complicades de lo que alguns joves pensen, i no és qüestió 

d’unes hores soltes sinó de tot un seguit d’actuacions puntuals, telefonades, videoconferències i 

encontres presencials amb tota cura per la pandèmia. Com omplir l’annex I, com traure el certificat 

digital personal, necessari por a poder traure el certificat de les AAVV, com fer còpies de les 

signatures digitals en USB per si l’ordinador cal formatejar-lo, com tornar a demanar el certificat 

digital de l’AVV, com pagar-ho, on anar a baixar-lo, com entrar en la xarxa de l’Ajuntament i trobar  

exactament el que s’està buscant. Molta gent o no té temps o necessita recolzament que dona la 

Federació a tota persona que ho necessita i són bastants. 

 Un altre aspecte és la pàgina web, cal saber com entrar com administrador o tens que tindre 

a una persona que puga entrar i anar ficant totes les noticies, avisos, juntes, estatuts, subvencions, 

documents necessaris par a una bona pàgina web. Hem de tenir paciència. 
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Les nostres reivindicacions són necessàries i es que, a més a més, som els ulls de l’Ajuntament. 

Moltes son les discussions que tenim amb els representants municipals que han ficat en marxa els 

pressupostos participatius. Estos han segut un absolut fracàs en quant a participació. A les reunions 

hem assistit uns 12 persones, com a molt, en representació de les diverses Associacions veïnals. El 

resultat ha segut que, al final, la majoria dels diners han anat a parar a reformar escoles que 

necessitaven eixes reformes, s’ajunten les ampes en les escoles amb els ordinadors de la sala tic i sols 

tenen que entrar per a votar, impossible guanyar qualsevol competició. El problema es que la 

participació no té massa crèdit i l’ajuntament no dedicava suficients diners per a reformar escoles que 

són la seua responsabilitat. Sembla que aquest any ja no han anat endavant els pressupostos 

participatius i l’Ajuntament s’ha ficat les piles i ha invertit en reformes escolars. En canvi hi ha moltes 

coses on fer actuacions com demostra la foto de la zona de Roquetes i mes zones oblidades. 

  

Temas de rabiosa actualidad es lo que la gente 

necesita y sobre todo el colectivo de mujeres que tan 

maltratadas vienen siendo sin poder atajar las muertes 

que se están produciendo en Castelló de la plana, la 

provincia y Europa entera. Parece que se ha avanzado 

mucho en relación con nuestros padres/abuelos pero 

que aún queda mucho por conquistar y adecuar a la 

realidad actual. 

Tiene que ser un tema que nuestras autoridades 

se tienen que tomar más en serio (dedicar más 

recursos), educación en igualdad en las casas, en las 

escuelas, en los centros de trabajo, en la religión, etc. 

Las conclusiones del encuentro de Badalona han 

sido mu extensas y fructíferas que nuestra Federación a 

hecho partícipe a toda persona que ha querido saber. 
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reivindicaciOnS del MOVIMENT VEÏNALS AL CONSELL 

SOCIAL, SEGUIM SENT NECESSARIS A PESAR DE LA COVID-19. 
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 FED.AS.CI.CA. 

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS VEÏNALS DE 

CASTELLÓ 
 

 COL.LABORA: 
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA  

Una Agenda urbana a Castelló de la plana és necessària perquè hem estat durant uns 

quants anys sense saber el que se volia com a Ciutat, sense PGOU i per tots els desgavells que 

s’han fet durant estos últims anys. 

A pesar de la pandèmia seguim treballant en un fum d’activitats; l’agenda 20-30 és un bon 

exemple on s’ha creat 5 grup de treball i estem participant en dos d’eixos grups, innovacions digital 

y model de ciutat. En la reunió que hem tingut a través de les noves tecnologies, que estaven ahi i 

van a quedar-se durant algun temps, hem estat parlant i debatent sobre el 17 ODS de les 100 

ciutats més importants a l’Estat espanyol a mes de estar al Consell Social de Castelló de la Plana on 

fem les aportacions necessàries per a que es vagen revisant les activitats i actuacions per a fer una 

ciutat més humana amb els seus habitats. Feina, ara a través de les xarxes socials. 

 

 

 

 


