
 

 

 1 

 

 

  

ACTE DE CLAUSURA TROBADA CAVE-COVA 

Seu UNED - Elx 

22 d'octubre 2017 

 

 

President de CAVE-COVA, Juan Antonio Caballero 

Autoritats, senyores, senyors... 

 

Permeteu-me que les meues primeres paraules siguen 

d'agraïment a la Confederació d'Associacions de Veïns i 

Consumidors de la Comunitat Valenciana per la seua invitació 

a clausurar aquesta trobada que acull la ciutat d'Elx i que posa 

de rellevància la importància que té l'associacionisme en la 

nostra Comunitat per a abordar grans reptes. 

 

Si totes les trobades que realitzeu es fan únics, pels continguts 

i per les experiències que vos emporteu per a treballar-les en 

les vostres associacions; la d'enguany és sens dubte especial 

perquè CAVE-COVA compleix 20 anys. 
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20 anys on el moviment veïnal ha defés, fomentat i millorat els 

servicis dels veïns. 20 anys en què els Ajuntaments hem sigut 

cooperadors de les vostres necessitats. 

 

L'associacionisme té una llarga tradició històrica a Espanya, i la 

seua importància resideix, precisament, en la capacitat que 

tenen les associacions de veïns a posar en rellevància els 

problemes dels ciutadans, des dels àmbits més pròxims a ells, 

la qual cosa és, sens dubte, un model que parla d'eficàcia i 

eficiència en la gestió. 

 

Una eficàcia que ens permet a nosaltres, els polítics, tindre el 

millor mapa de situació del municipi amb cada un de vosaltres 

en les associacions de veïns. Sou vosaltres els que millor 

coneixeu els barris i les seues gents. No sols sabeu on falta un 

banc o on hi ha un clot o quina fanal no s'encén, vaig més 

enllà: sabeu perfectament la ciutat que voleu i en les nostres 

mans, en la dels governs municipals, està el deure de construir 

i fer la vostra ciutat ideal, que al final es resumeix en qualitat de 

vida. 
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Les associacions de veïns són el millor mitjà per a poder 

articular tradició, açò és preservar la identitat dels nostres 

barris, i capacitat de gestió. El moviment veïnal, en definitiva, 

suposa la unió de recursos per a la millor prestació dels servicis 

d'acord amb les exigències d'una societat moderna, segons les 

necessitats específiques dels seus veïns. 

 

La participació ciutadana de les associacions de veïns és clau 

per a la formulació de reivindicacions que tenen com a únic 

objectiu la millora de la qualitat de vida diària dels veïns. Estem 

parlant d'aspectes tan importants com l'estat de benestar, el 

desenvolupament humà i la millora dels drets dels ciutadans. 

 

No vos vaig a negar que per a nosaltres, els que estem en les 

institucions públiques, a vegades resulta difícil aconseguir un 

equilibri, sobretot si tenim en compte les limitacions que 

l’infrafinançament que pateix la Comunitat Valenciana per part 

de l'Estat influeix de manera directa en la prestació de servicis 

municipals, impossibilitant articular projectes que beneficien 

tots els veïns. 
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No obstant això, hui vull reiterar el meu compromís amb 

vosaltres. Com deia al principi, el vostre treball en aquets 20 

anys ha sigut clau i, estic segur, ho continuarà sent. El futur 

presenta grans reptes i només si treballem associats, enfortint 

els vincles entre els uns i els altres, podrem treballar per a 

servir i defendre els interessos dels veïns. 

 

Abans d'acabar vull posar en relleu la importància d'aquestes 

jornades, que plantegen un futur ple de possibilitats que podem 

i hem d'aprofitar. Com deia l'escriptor irlandés George Bernard 

Shaw: «Només triomfa en el món qui s'alça i busca les 

circumstàncies i les crea, si no les troba». 

 

És tot per la meua part. Moltes gràcies de nou per permetre'm 

l'honor d'estar hui ací i dirigir-me a tots vostés. Bona vesprada. 

 

 


