
 

                                                                                                                           

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                         

 
 
 
 

CANDIDATURES A LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA CONFAVC – ASSEMBLEA 2012 

 

• A la Presidència de la CONFAVC: 
 

 
� Jordi Giró i Castañer (1961) 

Barceloní com qui diu de tota una vida de 51 anys, vaig rebre una formació orientada al 
món empresarial que m’ha portat actualment a ser cap d'administració i  d'exportació 
d’una empresa de distribució alimentària.   

Em considero un veí implicat i compromès amb la seva ciutat. A través del moviment 
veïnal ho faig des de l'any 95,  amb la meva participació a l’ AV de la Vila Olímpica de 
Poblenou de Barcelona, i des l'any 2003, a la FAV d’aquesta gran ciutat. Entitats que 
m’omplen, i on sóc el president i el vice-president respectivament.  

Durant aquests anys he treballat en un ampli ventall d’àmbits que afecten el dia a dia la 
qualitat de vida del veïnat: des de temes de participació, habitatge, immigració, mobilitat, i 
seguretat, entre molts d’altres. Uns àmbits que m’han ensenyat que la formació es 
continuada i permanent.    

Per acabar: quatre pinzellades de com sóc:  m'agrada la conversa, llegir, cuinar, córrer, 
caminar, la bicicleta i de moment tinc claus de casa. Estic casat i tinc dues filles. 

 

•  Resta de càrrecs de la Junta Directiva de la CONFAVC: 
 
 

� Fernando Pindado Sánchez (1955)  
 

Com impulsar polítiques de participació real ha estat una cerca constant a la meva vida 
tant laboral, com acadèmica i com a veí implicat a la meva ciutat on vaig néixer fa 56 anys: 
Barcelona . I aquesta cerca m’ha portat a fer milles de camí, partint d’una llicenciatura en 
dret a la Universitat Autònoma de Barcelona. Per exemple, he treballat per a moltes 
administracions públiques com la Generalitat de Catalunya on actualment encara 
desplego la meva activitat laboral i  on vaig ser, fins juliol del 2011,  Subdirector General de 
Participació en l’Àmbit Local del Departament d’Interior i Relacions Institucionals. 
 
També he treballat per a diversos ajuntament en àmbits relacionats amb l’elaboració de 
reglaments participatius o de programes. Una trajectòria laboral que he compaginat amb 
la meva vocació de docent a diferents centres com la Universitat Autònoma de Barcelona, 
la Ramon Llull, de Girona, Politècnica de Catalunya, entre d’altres centres. 
 
Amb el moviment veïnal he estat estretament vinculat, inicialment en la dècada dels anys 
70 a l’AV Ciutat Meridiana, entitat on vaig ser president.  Aquesta vinculació també  ha 
estat en l’àmbit de la formació de les entitats veïnals, i especialment amb aquesta casa, on 
vaig ser director del Centre d’Estudis i Recursos Veïnals - actualment la Fundació.  



 

                                                                                                                           

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
Per cert, m’agrada molt  Mario Benedetti: “Con tu quiero,  y con mi puedo, vamos juntos 
compañero”. 

  
� Francesc Caballero Garcia (1948) 

 
Vaig néixer a Lleida el 4 de maig de 1948, on he viscut i treballat gairebé tota la meva vida, 
encara que també ho he fet a Barcelona, Madrid i a León.  
 
Sóc diplomat per la Universitat Toulouse-Le Mirail en Cultura i Llengua Francesa i 
Diplomat en relacions de la Comunitat Europea per la Universitat de Lleida. Actualment 
estic jubilat, però he estat director tècnic d'una entitat d'assegurances i oficial superior 
d'una entitat financera, especialitat estalvi.  
 
He estat molt vinculat al moviment veïnal, des d’abans la transició democràtica fins a 
l’actualitat. Per aquesta estreta relació amb aquest món, he estat soci de diferents entitats 
veïnals de Lleida. Per exemple,  he format part de les juntes de l’AV Clot de les Granotes, 
de l’AV de Noguerola i l’AV de Balàfia, de la qual actualment en sóc vicepresident. També  
estic vinculat a la Federació d’AV de Lleida,  entitat en la qual en sóc el vicepresident segon 
actualment. 
 

� Gemma Ubasart i Gonzàlez (1978) 
 
Sóc de Castellar del Vallès, lloc on vaig néixer fa 34 anys.  Malgrat que actualment visc a 
Sabadell, he participat des de ben joveneta a diferents moviments socials de la comarca 
del Vallès.  
 
Laboralment podem dir que no paro quieta: sóc professora universitària de ciència 
política, i en el meu àmbit professional també m'ha apassionat la participació col�lectiva 
en la vida pública, especialment a escala municipal.  
 
Crec fermament en el paper clau del moviment veïnal per fer front a l'atac als nostres 
drets.  Per a això vaig optar per incorporar-me a l’ AV Torreguitart (FAV de Sabadell). 
 
Per cert, a la CONFAVC vaig col�laborar-hi laboralment amb alguns projectes de 
participació i escrivint la Guia del Govern local , juntament amb en Jordi Bonet. 

� German Rafales Hernandez (1973) 
 
Fill d’una família de classe treballadora, he nascut a Viladecans un 16 d'agost de 1973. 
Estic vinculat amb el teixit associatiu de la ciutat de Gavà  i de la comarca del Baix 
Llobregat. Per exemple, sóc membre de Junta d'Entitats Esportives, Socials i Culturals 
d’aquest municipi, de l’entitat ecologista DEPANA, de l'Associació Veïnal de les Colomeres 
des de l'any 2005, i membre de la sectorial al Baix Llobregat de les escoles bressol a la 
Federació d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya (FAPAC), entre d’altres entitats en 
les quals també participo. 
  
 
 



 

                                                                                                                           

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                         

 
 
 
 
Vaig estudiar la Llicenciatura universitària de Geografia a la Universitat de Barcelona, i he  
desenvolupat la meva tasca professional en el món de l'educació ambiental i la difusió i 
conservació del patrimoni natural. Per exemple, he treballat al Museu de Gavà, en estudis  
per a la Diputació de Barcelona, la CONFAVC i a la seva Fundació. Actualment sóc 
Coordinador de l'Àrea de Sostenibilitat i Patrimoni Natural de l'Ajuntament de Gavà. 
 

� José Miguel Sanz (1963) 
 
Vaig néixer el 14 de juliol de 1963, i vaig finalitzar els meus estudis a fent nocturn a 
l'Institut St. Josep de Calasanç. 
 
Treballo a la Diputació de Barcelona on vaig començar, al 1993 creant el Departament 
d'Associacionisme Municipal i Participació Ciutadana i on he anat desenvolupant diferents 
funcions. Actualment desplego la meva activitat laboral al Servei de Polítiques de Consum, 
a la Unitat de Disciplina de Mercat. 
 
Estic vinculat a moviments associatius des de ben jove: he estat secretari general de la 
Unió de Consumidors de Catalunya (UCC) durant 8 anys, i vicepresident de la Unió de 
Consumidors d'Espanya. En el moviment veïnal, des de l'any passat sóc president de l'AV 
Torrent d'en Pere Parres de Terrassa, al mateix temps que ocupo una vocalia en la 
Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa. Per cert, sóc pare de quatre fills. 
 

� José Luis Muñoz Algarín (1972) 
 
Vaig néixer en un petit poble de la província de Sevilla l'any 1972, encara que podríem dir 
que porto tota la vida vivint a Santa Coloma de Gramanet. 
 
Sóc Tècnic Superior en Comerç i Màrqueting amb coneixements en relacions públiques. 
També tinc estudis d’Administració i Finances i en Ciències Econòmiques per la UNED. 
Actualment tinc una incapacitat temporal però treballo com a conductor d'un camió de 
recollida domiciliària de residus. 
  
Estic compromès amb els moviments socials des dels 16 anys i especialment amb el 
moviment veïnal. Em considero un lluitador pels drets i la cohesió socials per tradició i 
principis.  
 

� Pol Ansó Ros (1969) 
 
Sóc d’origen barceloní des de fa 43 anys. La meva formació és d’arquitecte – Màster en 
estructures- i per això m'he dedicat bona part de la meva vida laboral de fins ara a aquesta 
professió que la compagino amb la meva vocació i dedicació de docent. 
 
Em vinculo oficialment al moviment veïnal a partir del 2008.  Actualment sóc president de 
l'AV de l'Espai rural de Gallecs i secretari de la Federació d’Associacions Veïnals de Mollet 
del Vallès, a més de ser membre de la Plataforma per a la Defensa de Gallecs. 
 
Considero que formant part del moviment veïnal es pot pressionar més als i a les 
polítiques perquè facin allò pel qual se’ls ha triat: servir a la ciutadania. 
 


