Proposta Pla de treball 2016
Introducció:
En els darrers quatre anys, el benestar de les persones que viuen a
Catalunya i les seves condicions de vida, lluny de millorar han
empitjorat. La crisi econòmica i les polítiques neoliberals dels
governs de Catalunya i d'Espanya, amb les conseqüents retallades en
matèries tant sensibles com l'educació o la sanitat, han comportat un
augment de les desigualtats i l'ampliació i cronificació de la pobresa.
Les retallades, a més, no es circumscriuen als temes socials, sinó
que, com amb l’anomenada llei mordassa, han fet forat en el règim
de drets i llibertats i en definitiva han colpejat la democràcia. A la
vegada, però, cal assenyalar que no ha disminuït, ans al contrari, la
mobilització de les veïnes i veïns en defensa d'una vida digne i d'unes
millors condicions de vida i, també, l'aparició a l'escenari polític i
concretament als ajuntaments de noves veus i noves mirades, menys
allunyades dels valors i anhels veïnals.
Els nostres reptes per aquest any 2016 són els següents:
L'enfortiment veïnal. Continuar reforçant la xarxa veïnal.
Crear sentiment de pertinença. Fer visible tot allò què fem.
Construint organització amb valors. Fomentant la coordinació i
relació amb d'altres actors socials amb els quals compartim objectius
socials.
La defensa dels drets de les persones. Contra la desigualtat.
Promovent accions i propostes per a la millora de les condicions de
vida als barris de Catalunya.
La capacitat d'articular propostes i promoure projectes
que tinguin com a finalitat millorar el nostre sistema democràtic i la
qualitat de vida als barris.
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Enfortiment veïnal:
Implementació del pla estratègic. Implementació i
desenvolupament del programa compartit.
Formació i assessorament en aspectes de gestió, marc
legal i fiscal, transparència i una pràctica ètica.
Comunicació. Tota la xarxa veïnal a les xarxes socials.
Promoure la formació en l'ús de les xarxes socials als i a les activistes
veïnals de les federacions i associacions amb la finalitat de trencar
definitivament l'escletxa digital i agilitar la comunicació intraveïnal,
dirigida a actors socials i a les administracions públiques.
Reforçar relació amb d'altres entitats.
Coordenar, reforçar, donar suport i posar en valor les
accions que en matèria de participació ciutadana s’estan duent a
terme, en tots els àmbits, afavorint amb indicadors de resultats, un
creixement qualitatiu de les mateixes.

La defensa del drets de les persones:
1. Accés a la informació
Sensibilitzar entre les entitats veïnals sobre el dret a la
informació i comunicació com un dret ciutadà: La informació no és
una mercaderia, és un dret ciutadà.

Dret a la
informació i a la
comunicació

Juntament amb la Xarxa Ciutadana pel Dret a la Informació i a la
Comunicació (DIC), des de la CONFAVC, es pretén promoure la
sensibilització perquè es desenvolupi un marc legal i
polítiques públiques perquè aquest dret pugui ser exercit de
forma efectiva més enllà d’interessos econòmics i polítics.
Pressionar, amb la Xarxa DIC, per evitar la concentració
de la propietat dels mitjans de comunicació, l'autonomia dels
mitjans públics vers els lobbies empersarials i polítics.
Promoure, amb la Xarxa DIC, els mitjans comunitaris
perquè siguin viables i comptin amb eines estables de finançament.
Aquests mitjans sense afany de lucre són el resultat de
l’autoorganització de la societat civil en exercici del dret a ser
emissors d’informació i a constituir mitjans de comunicació propis.
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2. Economia social i solidària
Millorar i aprofundir la participació de CONFAVC a la Xarxa
d'Economia Solidària (XES).
Desenvolupar el conveni amb Atlantis, en la línia d'oferir
solucions d'assegurances diferents de les tradicionals, coherents amb
el seu posicionament en el món de l'economia social. Una oferta que
s'inscriu en una perspectiva de defensa de valors com la confiança i el
respecte, la solidaritat, la transparència, la claredat i la solvència.

Una economia
focalitzada en el
benestar de les
persones

Recolzar la formació i el foment en la cultura cooperativa i
els seus valors. Fernos ressò de noves formes de treballar, de
consumir amb comerç just i d’invertir, de manera eficaç i alhora
democràtica, equitativa i sostenible.
Impuls, difusió i suport de les estructures pròpies
d’economia social: Sinera, Gestió Veïnal i la Fundació. Treballar
estratègies per a l’adaptació als nous temps i per encarar les noves
necessitats.
Explorar convenis de col·laboració i cooperació amb
gremis i escoles de treball per fomentar l’economia social i
cooperativa.
Participar, promocionar i editar, un recull de material
audiovisual divulgatiu sobre l’economia social a Catalunya
des de la transició democràtica.
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3. Habitatge
A favor del lloguer social.
Participació activa a la Plataforma per l'Habitatge Digne i
d’altres plataformes que cohesionin el teixit veïnal.
Reivindicació de solucions pels desnonaments
Mantenir la participació activa al Grup de Treball pel Fons
Social d'Habitatge.
Pressionar les administracions per a aconseguir que cap
habitatge resti buit.
Pressionar per asseure a les taules de negociació a les entitats
bancàries i d'altres ens privats.
Treballar colze a colze amb l’administració i les entitats de
crèdit per incentivar, despenalitzar i equiparar fiscalment les
diferents modalitats de promoció d’habitatge social. Incentivar
fiscalment aquells models pel dret a l’habitatge considerats no
tradicionals i que es vulgui impulsar, com és el cas del lloguer
social.

Dret a un
habitatge digne

Sumar per la construcció d'alternatives.
Enfortir el discurs a favor del lloguer social i visibilitzarlo.
Explorar fòrmules alternatives al dret a l'habitatge defensant i
mantenint la coexistència de models que funcionen i son
viables econòmicament.
Incorporar l'ecoefinciència com a criteri bàsic, tant a la
construcció com a la rehabilitació, en el discurs i la pràctica
veïnal pel dret a l'habitatge.

Aprofundir i extendre el programa veïnal pel dret a
l'habitatge.
Estructurar una comissió veïnal d'habitatge estable, àgil i
arrelada al territori.
Fixar un model de referència d'accés a l'habitatge.
Impulsar i donar suport a projectes alineats amb el model de
referència.
Crear un espai d'assessorament legal a comunitats.
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4. Medi ambient i sostenibilitat
Residus: seguiment de les polítiques de prevenció i gestió de
residus.
Participació en la Plataforma Ciutadana per la Qualitat de
l’Aire i els òrgans de participació en els quals som presents
(Taula de seguiment).
Impuls al debat veïnal sobre aplicació mesures de limitació de
trànsit i potenciació de formes de mobilitat alternativa.

Dret a un medi
ambient
saludable basat
en la qualitat
ambiental i l'ús
racional i
sostenible dels
recursos

Aigua
Tornar a formar part del consell de l'ACA.
Potenciar el treball amb Aigua es Vida.
Aprofundiment i desenvolupament del Compromís per l'Aigua
a Catalunya.
Participar dels debats sobre l'aigua als diferents municipis, tant
al voltant del servei com la governança.
Territori. Seguiment i participació en la llei d'ordenació del
litoral.

5. Migracions i refugi
Celebrar les jornades veïnatge divers per tal de consensuar
un discurs propi i comú a les federacions i AV que conformen la
CONFAVC.

Dret a migrar,
dret a asil

Realitzar una activitat lúdicoreivindicativa sobre la
defensa de les persones refugiades i la seva acollida als nostres
barris.
Enfortir la relació i treball en xarxa amb les associacions
de migrants.
Fer difusió i donar a conèixer els nostres posicionaments
entorn les migracions i el refugi.
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6. Mobilitat
Desenvolupament de la llei de finançament del transport
public.
Connexió de la xarxa metropolitana del Tram.
Recàrrec Metropolità del transport públic.

Dret a l'accés a
una mobilitat
accesible,
assequible i
sostenible

Obrir l'àmbit de relació amb d'altres actors del transport
púbic.
Xarxa de trens, Rodalies i altres.
Millora de les infraestructures ferroviàries.
Millora de la xarxa de la regió metropolitana.
.

7. Sanitat i salut
Liderar la construcció d’espais participatius a les diferents regions
sanitàries de Catalunya amb l’objecte de:
Sumar sinergies entre els actors que hi participin que
afavoreixin, creant influència i coneixement, la governança
democràtica.

Per una sanitat
pública universal
de qualitat

Implicar a les administracions autonòmiques i local, i als
proveïdors de serveis de salut en aquests espais.
Realitzar de forma conjunta una diagnosi concreta i
mensurable de la situació de salut i dels seus serveis
Construir propostes conjuntes de millora.
Avaluar l’impacte, o no, de les millores.
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8. Pobresa
Pobresa alimentària
Impulsar i donar suport a projectes que treballin per assolir
un sistema alimentari sostenible, inclusiu, resilent, segur i
diversificat que contribueixin a facilitar l'accés de tothom a una
alimentació adequada i suficient i a lluitar contra el malbaratament
alimentari.
Pressionar les administracions perquè actuïn davant la
situació d'emergència alimentària que pateixen centenars de milers
de veïnes i veïns.
Contribuïr a la identificació, mapeix i avaluació de les
iniciatives de lluita contra la pobresa alimentària i el malbaratament
d’aliments que es facin des dels barris. Ferne difusió i donarles a
conèixer.
Promocionar els productes alimentaris locals i de
forma especial els relacionats amb l'economia social a nivell de barri.

No hi ha vida
digna sense una
alimentació
saludable,
suficient i
adequada, sense
un habitatge
digne i sense un
subministrament
suficient d’aigua,
llum i gas

Promoure els horts urbans.
Pobresa energètica
Participar de l’Aliança contra la Pobresa Energètica
juntament amb d'altres entitats i plataformes.
Continuar les accions per exigir el compliment de la Llei
de l’emergència habitacional i la pobresa energètica.
Campanyes pel dret a uns subministraments bàsics
d'electricitat, aigua i gas.

9. Turisme
Treballar en la línia de compartir una visió sobre el turisme
a nivell de tot el territori.

Dret a la ciutat

Treballar per un pla estratègic de turisme metropolità.
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Projectes:
Mapa de sanitat de Catalunya
Desenvolupar una eina comunicativa (principalment una web amb
mapes explicatius i gràfics) que ajudi a tenir una visió global del
Sistema Sanitari a Catalunya, i que al mateix temps posi en relleu els
efectes de les retallades en sanitat dels darrers anys.
El projecte es desenvolupa mitjançant un grup de treball que s'ha
creat amb dues funcions: contactar amb plataformes territorials i AV
per tal de recopilar informació; i pensar i concretar l'estructura de la
web i la presentació dels continguts.

Lloguer assequible
El 2016 estem en condicions de començar l'activitat i desenvolupar
el projecte, conjuntament amb Gestió Veïnal, a territoris amb AV i/o
altres entitats interessades. El municipi pilot del projecte és
Cardedeu, on s'ha format un grup de persones vinculades a
moviments pel dret a l'habitatge que està impulsant el projecte.
Els objectius, doncs, per enguany són:
Exposar el projecte a totes les FAV i AV que vulguin
participar del projecte en el seu municipi.
Iniciar l'activitat al municipi de Cardedeu
Assolir la xifra de 30 habitatges gestionats.
Extendre el projecte fins almenys 4 municipis.
Cel·lebrar una jornada veïnal interna de debat
monogràfic sobre l'orientació general del projecte, els
objectius a llarg termini i els aspectes tècnicsjurídics.
Donarli visibilitat pública.
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Aula Actual
Generem influència als barris per transformar: projectes
d'interès social, reforçant l'enllaç amb la comunitat i promovent
eines des de i pel barri. Aula Actual, també, sensibilitza sobre la
realitat social de grups desfavorits i fomenta la conscienciació i
implicació de la societat per millorar aquesta realitat, des de la
prevenció i no des de l' assistencialisme.
Treballa projectes al voltant de les necessitats socials i
econòmiques dels veïns i veïnes dels barris, tenint en compte les
seves aspiracions i noves formes de vida. Públics diana:
Gent Gran: Formació de monitors/es tallers cognitius.
Alumnes de primària: Suport experimental a grups de
nens i nenes amb dificultats d’aprenentatge.
Instituts: Tallers d'entrenament de habilitats professionals i
potenciant coneixements específics, què facilitin una millor i
més segura inserció laboral a alumnes de 3è i 4t. d'ESO,
Batxillerat i FP.
Suport a l’inserció laboral: Aportació pràctica a l’impuls
contractual dels joves en situació d’atur.

Aporta
És un projecte social que, partint de la base que la gent dels barris té
habilitats útils, sovint invisibles i res o poc valorades, vol generar un
dinamisme nou valoritzant aquestes competències . En definitiva,
aprofitar la capacitat d'iniciativa del veïnat en benefici del
seu barri. Per tant, identifica el recursos personals dels veïns i
veïnes més vulnerables, millora les seves habilitats mitjançant la
creació de serveis què facilitin la relació amb les institucions locals .
En conseqüència també genera entre els habitants una dinàmica
col.lectiva i creativa per al seu barri.
A través d'una xarxa de veïns i veïnes carismàtics els quals són
els que hauran de recrear un dinamisme dins els barris
populars, els Picaportes. Aquests veïns i veïnes contacten amb el
conjunt dels habitants del seu barri, essencialment a través del porta
a porta. La seva tasca és escoltar la gent per després poder
passar les informacions que creuen que pot ser d'utilitat al
seu propi veïnat , així com recursos i claus de canvi per
incorporar i millorar la seva vida quotidiana en el dia a dia. A
través d'aquest contacte i relació, a més, els habitants surten del seu
aïllament i fins i tot poden arribar a incorporarse a actes o
esdeveniments que siguin profitosos per a la comunitat.
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Grups d'interacció multicultural
Desenvolupament del projecte que té com a finalitat promoure la
convivència intercultural als barris del nostre país a través
d'activitats formatives i dinamitzadores des de les associacions
veïnals però en xarxa amb els diferents actors del territori.

Eines contra la violència masclista
Rependre el projecte contra la violència masclista al territori, és una
necessitat que cal que sigui compartida per entitats i
administracions per lluitar contra aquesta xacra social.

Barcelona, febrer del 2016
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