1. Qui som i d'on venim?
La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) és
una organització que coordina al voltant de 500 associacions i federacions
veïnals i que a través dels seus projectes i campanyes, treballa per a millorar la
qualitat de vida dels veïns i les veïnes des dels barris de Catalunya. Aquesta suma
suposa que en tot el territori català la CONFAVC representa i recolza al
voltant de 200.000 famílies vinculades al teixit veïnal des del seu territori.
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les associacions veïnals. Per aquesta representativitat l’entitat ha estat convidada

D'on venim?

Actualment l’entitat s’emmotlla als nous temps i a les noves realitats dels barris,
que malgrat als anys, tornen a patir greus carències.

La tradició reivindicativa de la CONFAVC està arrelada a la mateixa
història de les associacions veïnals, organitzacions pioneres en la lluita contra el

Treballem des dels barris, des dels diferents punts del territori català, perquè

franquisme i en les reivindicacions populars.

cada associació actuï a partir de la seva realitat social amb intervencions
comunitàries que quotidianament posen un gra de sorra per a

Concretament l’entitat neix el 1988 sota l’impuls d’una sèrie de federacions

construir barris amb condicions de vida dignes per a tothom. Barris

d’AV la de Badalona, el Baix Llobregat, la de Barcelona, L’Hospitalet, Lleida,

més sostenibles, amigables i dialogants amb les persones nouvingudes i amb

Manresa i Tarragona que varen decidir recuperar i institucionalitzar les trobades
que les entitats veïnals de Catalunya havien fet, com per exemple les dues

xarxes de solidaritat per afrontar problemes tant greus com la fam, la pobresa

jornades d’encontre celebrades a Manresa i a Santa Coloma els anys 1979 i 80
respectivament.

d’altres problemàtiques.

energètica, els desnonaments, l’exclusió social, les violències masclistes, entre

II. Les campanyes: de la protesta a la proposta

Pobresa energètica: cap veïna amb set, fred o foscor

La CONFAVC està responent constantment davant de les diferents

La CONFAVC com a membre de l’Aliança Contra la Pobresa Energètica, està

problemàtiques de la conjuntura a través de campanyes d’acció:

promovent campanyes perquè el veïnat que pateix pobresa energètica a causa de
la seva situació de vulnerabilitat econòmica – una realitat que ja afecta el 11% de

Habitatge digne per a tothom

les famílies de Catalunya– trobi solucions el més aviat possible juntament amb

El moviment veïnal sempre ha prioritzat l’accés a un habitatge digne, una

la col·laboració de les administracions públiques.

problemàtica que ha centrat històricament moltes actuacions. Per aquests
antecedents, i com a entitat, van convidarnos a participar a nombroses accions,

Per exemple participem en els grups d’assessorament per a les persones

com per exemple, vam ser unes de les organitzacions promotores de la ILP per la
Dació en Pagament Retroactiva i el Lloguer social el 2012  i avortada en el

afectades perquè coneguin els protocols i a on dirigirse en cas que es trobin en el
procés de talls de subministrament energètic per falta de recursos econòmics.

Congrés dels Diputats; vam participar en la signatura del Pacte Nacional per
l’Habitatge (20072010) i actualment formem part de la Plataforma per
l'Habitatge Digne.

A més la CONFAVC des de la coneguda Guerra de l'Aigua, s'ha convertit en una
de les entitats que més ha vetllat per a democratitzar la gestió de l'aigua.

Salut de proximitat a cada barri

Medi Ambient: barris sostenibles

Una de les prioritats de l’organització històricament ha estat la lluita per

L’organització en els darrers anys ha adquirit gran fermesa amb el seu comprís

aconseguir una bona xarxa pública de centres de salut. Una lluita, actualment,
liderada per la Comissió interna de Sanitat de la CONFAVC en la qual hi

ambiental. Després d’haver finalitzat el projecte de sensibilització “Implica’t

participen un gran ventall de federacions veïnals sòcies.

aconseguir ambientalitzar 300 associacions veïnals (AV) de l’Àrea Metropolitana

amb els residus” durant sis anys continuats (2004 2010), a través del qual es va
de Barcelona, del Maresme, del Bages i de la Garrotxa, l’entitat ha seguit apostant

Amb aquest horitzó, la fèrria defensa de la sanitat pública s’han materialitzat en

per a promoure l’ús i la gestió sostenible dels recursos des de les entitats veïnals�

nombroses actuacions públiques reivindicatives als barris davant del tancament
de planes i serveis de centres hospitalaris, d'Atenció Primària, etc.

En aquesta mateixa línia s’estan organitzant actuacions per a promoure
l’aprofitament alimentari juntament amb altres entitats dels barris; s’han fet
campanyes per a denunciar les febleses del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire
del Govern, o s’ha participat en les propostes veïnals del Pla de Sostenibilitat, de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Volem una Catalunya Social

La qualitat democràtia: la nostra brúixola

La CONFAVC ha promogut un front comú, colze a colze amb el teixit social, per a

La millora de la qualitat de vida als barris sempre ha anat indissolublement

reivindicar la construcció d’una Catalunya que reconegui els drets socials de tots
els ciutadans i ciutadanes del nostre país.

lligada a la millora dels drets polítics. L’urbanisme, l’educació, la convivència,

�

etc; són polítiques que, en democràcia, s’han d’elaborar tenint en compte els
veïns i les veïnes.

Davant d’aquesta demanda global, es va crear la “Plataforma x una Catalunya
Social!”. En aquest marc l’entitat ha participat en nombroses manifestacions i

Per aquesta convicció des del moviment veïnal insistim en renovar els canals de

altres actuacions per exigir un reforçament de l’estat del benestar.

participació que la ciutadania té per a ferlos més eficients. Seguirem lluitant per
a millorar la transparència de la gestió pública i reclamarem la nostra presència
en els espais de debat sobre les polítiques públiques.En aquesta mateixa direcció
treballarem per afavorir reglamentacions municipals que millorin la capacitat
d’iniciativa i de consulta de la ciutadania; promourem el debat sobre la defensa
dels drets polítics, i denunciarem qualsevol intent de minimitzarlos.

III. Els projectes: el gota a gota de la sensibilització

Barris igualitaris

La CONFAVC també promou projectes adapats a les diferents realitats de cada

La violència contra les dones és una manifestació de les relacions de poder

barri que treballen la sensibilització de diferents problemàtiques com la

desigual arrelades en el gènere de les persones.

xenofòbia, la violència masclista o ver a la gent gran, la deserció escolar, etc.
Partint d’aquesta realitat, l’entitat promou una formació especialitzada en

Immigració: barris amigables

coneixements i eines d’atenció psicosocial, des del marc teòric feminista, per a
aconseguir crear grups de voluntàries que desenvolupin activitats de

Veïns i veïnes de diferents cultures, religions i orígens viuen als municipis de

sensibilització al territori sobre la violència masclista, actuant en xarxa amb

Catalunya. Per entendre aquesta nova realitat, la CONFAVC compta amb un

l’objectiu de vehicular a les víctimes a serveis especialitzats i sensibilitzar del fet

projecte, el del Grups d’Interacció Multicultural (GIM), que té com a finalitat
promoure la convivència intercultural. En aquest, el concepte de ciutadania

que la violència masclista no és un problema privat sinó social.

plural i cívica s’impulsa incorporant la gestió multicultural en la governança del

El projecte "Eines contra la violència masclista” és un programa que s’ha

veïnat. I és que pensem que aquesta és la forma més eficaç de prevenir conflictes
gràcies a una intervenció comunitària que promou el diàleg i l'entesa veïnal.

desplegat des del 2008 a Barcelona, Reus, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma
de Gramanet, Esplugues, Manresa,i Sant Joan Despí.

Visibilitzant “Les dones del moviment veïnal

Vetllant per la gent gran

Amb l’horitzó de destacar el paper de les dones a les AV i les seves aportacions al

A través de programes especials facilitem estratègies i recursos per a prevenir i/o

benestar dels barris, la CONFAVC ha elaborat una exposició itinerant on es

superar situacions propenses a desenvolupar, prematurament, el deteriorament

recullen dotze perfils d’activistes, tant històriques dels anys 70 com perfils
d’activistes actuals.

de les funcions cognitives relacionades amb l'envelliment. En aquest sentit els
projectes despleguen diferents actuacions, com entrenaments de les funcions
mentals, la promoció d’una gestió positiva i realista de la solitud i de les pèrdues i

L’exposició s’acompanya d’un web –http://dones.confavc.cat on es

orientacions per adequarse a la dependència.

desenvolupen els perfils periodístics complerts de les activistes, algunes de les
seves conquestes, a més de material fotogràfic de la seva AV i l’enregistrament de

Infància i adolescència: construint el seu futur

la seva veu. Aquest projecte, s’ha realitzat amb la col·laboració d’un elenc de
professionals de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC) i ha

El nostre objectiu principal pel veïnat més jove és l’educació i la defensa en valors

comptat amb el recolzament de l’Institut Català de les Dones (ICD).

educatiu amb la complicitat de la resta d’actors locals.A través de diferents

mitjançant activitats participades i desenvolupades en l’àmbit comunitari i
actuacions es busca la capacitació dels adolescents en diferents competències per
a poder afermar eines personals i laborals de cara a la planificació del seu futur.

III. Els serveis: l'aposta per una economia solidària

La Fundació CONFAVC: barris amb coneixements

Un dels eixos d'actuació de la CONFAVC és la creació d'eines de gestió i

La CONFAVC va crear el 1998 el Centre d’Estudis i Recursos Veïnals (CEIRV),

d'economia social, tant al servei de les FAV i les AV com del veïnat en general. El
suport a les entitats sòcies es canalitza mitjançant la Fundació CONFAVC, que

convertit posteriorment en la Fundació CONFAVC, a partir de la qual

posa a la seva disposició recursos formatius, publicacions i projectes de recerca,

transmissores i receptores de coneixement i de promoció per la participació

tots ells d'interès veïnal com l'anàlisi de polítiques públiques o l'organització

ciutadana, la comunicació i l’autogestió.

s’organitzen cursos de formació perquè les AV també siguin plataformes

associativa. Per altra banda, dels serveis al veïnat en són mostra la cooperativa
Gestió Veïnal  administració de comunitats, i la mutualitat de decessos Sinera.

Amb aquest objectiu, la Fundació, oberta també al Tercer Sector, ofereix i
promou estudis i recerca, i elabora, executa i fa el seguiment de múltiples

També cal destacar que formem part de la Federació de Cooperatives de Consum

projectes. Al mateix temps, la Fundació, edita publicacions tan pràctiques –de

i d'Usuaris de Catalunya i de la Xarxa d'Economia Solidària, i teixim aliances

gestió de comunitats, d’urbanisme– com teòriques, com per exemple sobre la

amb ATLANTIS Assegurances, entenent l'economia social i solidària com un
moviment pel canvi social, l'aprofundiment democràtic, també en l'àmbit

memòria històrica del moviment veïnal. A més, té l’únic arxiu documental

econòmic, i la intercooperació com a valor en sí mateix.

Més informació: (www.fundacio.cat)

especialitzat de les publicacions de les associacions veïnals de tot Catalunya.

La Mutualitat Veïnal Sinera

Gestió veïnal: la cooperativa de les comunitats de finques

Sinera neix arran de l’experiència de les vocalies d’enterrament existents en

Aquesta cooperativa ofereix al col·lectiu veïnal la gestió de comunitats de

diferents AV de Catalunya en les quals les despeses d’enterrament d’un veí o

propietaris. És a dir, treballa en l’atenció, assessorament i resolució dels

veïna eren assumides entre totes les persones sòcies de l’entitat veïnal.

problemes domèstics de les comunitats de veïns i veïnes.

Amb aquest antecedent, la mutualitat promou la solidaritat i l’ajuda mútua entre

La cooperativa es va constituir a Santa Coloma de Gramenet l’any 2001, i

els i les associades de les AV que així ho vulguin, mitjançant l’exercici de la

actualment gestiona 42 comunitats de veïns i veïnes i atén donant cobertura a

previsió social de caràcter voluntari. El servei inclou les despeses que originen un
enterrament, així com el cost de la defensa jurídica dels drets succesoris dels

unes 1422 persones, la majoria de les quals són sòcies d’AV del Baix Llobregat,
Santa Coloma de Gramanet i Barcelona.

mutualistes o beneficiaris inscrits a la prestació.
En un horitzó d’expansió de les seves activitats, la cooperativa ha obert també un
Actualment la Mutualitat compta amb més de 140 AV col·laboradores i 19.052

nou servei d'assessoria i consultoria per les persones cooperativistes entorn com

persones sòcies mutualistes. Cal destacar que és la tercera Mutualitat de Previsió
Social catalana en número de persones sòcies.

demanar subvencions, contractar obres i revisarne l'execució, entre molts
d'altres.

V. La Casa del veïnat

La Junta Directiva:

La seu social de la CONFAVC està situada al carrer Doctor Aiguader, número 18
del barri de la Barceloneta de Barcelona. Ja sabeu on els veïns i veïnes de

President: Jordi Giró

Catalunya tenen la seva casa, i on es guarda la memòria del moviment veïnal i la

Secretari: José Luis Muñoz

seva veu.

Vicesecretari: Pol Ansó

Vicepresident segon: Fernando Pindado

Tresorer: José Miguel Sanz

Per més informació

�

Vocalies: Francesc Caballero, Àgata Sol i Alfons López

Correu general: veins@confavc.cat
Correu comunicació: premsa@confavc.cat
Telèfon 932 688 980
web: http://www.confavc.cat
segueixnos al Twitter (@confavc) i al Facebook
material fotogràfic: www.flickr.com/photos/confavc

Amb el suport de:

