PLA DE TREBALL 2019
PARTICIPACIÓ
1. Participació. Un cop assolits els espais de representació institucional i rescatats els espais
participatius de les Regions Sanitàries del departament de Salut, cal avançar en els àmbits
oberts de participació ciutadana a l'atenció primària i hospitalària arreu del país: investigar si
el moviment veïnal hi té o no hi té veu i facilitar la seva incorporació en aquests espais.
Aquest repte implicarà sí o sí la participació efectiva i la reactivació de la Comissió de Salut de
CONFAVC de forma presencial o virtual. Si bé ara ha estat relativament senzill ajudar a
incloure les federacions als diferents consells i/o comissions creades, ampliar aquest
desplegament a cada Centre d'Atenció Primària i a la xarxa hospitalària pública i privada que
formi part del sistema sanitari públic requerirà d’un major esforç i comunicació.
Tanmateix, el criteri per valorar o no la participació de les entitats veïnals en aquests espais
participatius segueix essent la mateixa. Entenem que són espais afavoridors d’aprenentatges
transversals que afavoreixen una governança relacional dels centres o equipaments però en
cap cas formarem part d’espais merament informatius. Participar vol dir formar part, formar
part del problema i de la solució.
2. Codi Ètic. Les convulsions del procés, i algunes de les seves conseqüències, ha sacsejat els
treballs de la Xarxa Associacions de Catalunya (XAC) de la qual la CONFAVC n’és una entitat
impulsora. En aquest punt tenim tasques pendents a realitzar el 2019. La confecció i
aprovació d’un Codi Ètic a la nostre entitat i la implicació a fer créixer aquesta
xarxa més enllà de l’àmbit metropolità.
3. Aliances territorials. Existeixen nombroses entitats que havent nascut per una situació
crítica determinada, ad hoc, com per exemple les aliances contra la pobresa energètica (les
APE), la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania o la Plataforma d'Afectats
per la Hipoteca, que havent nascut en àmbits metropolitans no disposen d’altres mecanismes
de suport territorial en àmbits no metropolitans i acaben desapareixent (amb la problemàtica
per la que han nascut en plena vigència). És el cas per exemple de la PAH de Vilanova i la
Geltrú, les APE del Penedès, etc.. Ens caldria fer un esforç, encara més, i participar
activament en aquestes plataformes -com ja fem activament en les marees- per tal
d’evitar que o bé elles no depereixin o que la ciutadania no tingui un referent territorial a on
acudir.
4.Anàlisi òrgans de participació de la Generalitat. Aprofitant l’exemple del
posicionament de CONFAVC en la seva participació al departament de Salut, proposem fer
una anàlisi dels diferents òrgans de participació dels departaments de la
Generalitat per tal d’assegurar-nos un espai on poder participar de forma activa i generar
espais de treball conjunt, o no.
SALUT
1. Consolidar la participació: En el full de ruta del govern català i espanyol s'albiren aspectes
importants referents a l'àmbit de la salut ( i la gent gran) tals com l’inici dels treballs d’una
nova llei de salut a Catalunya que inclou una reforma de l’atenció primària o la incorporació
del Tercer Sector Social com a proveïdor de serveis entre d’altres o l’inici dels treballs

1

PLA DE TREBALL 2019
parlamentaris cap a una regulació de la maternitat subrogada o els ja actius sobre la mort
digna.
En aquest sentit proposem continuar treballant en els diferents òrgans de
participació del departament de Salut i en el Consell professional que està fixant
les bases de la reforma de l'atenció primària.
2. Treball en xarxa: La promesa de revertir les retallades no ha estat complexa. Tampoc la
segona promesa de revertir-ne els efectes. En canvi l’efecte pervers de les retallades, l’augment
del volum de negoci dels serveis assistencials de les mútues privades s'ha fet més que evident
deixant pel camí malalties i vides que probablement haurien pogut tractar-se amb condicions
més favorables. La defensa dels serveis públics de salut i la seva qualitat ha de ser una prioritat
en les nostres accions i per això proposem : continuar treballant de forma continuada
amb Marea Blanca, Sindicat de metges de Catalunya, Focap, i sindicats en la
lluita en defensa d’uns serveis públics de salut de qualitat.
3. Jornada sobre la situació de l’amiant a Catalunya: La situació de les persones
afectades per l’asbestosi a Catalunya és angoixant i entre els molts factors que incideixen en la
seva angoixa hi han dos en que el moviment veïnal pot incidir de forma, creiem, que
important. El primer és la seva salut: els tractaments que estan rebent i les conseqüències
socials que implica la seva malaltia. El segon, és la tasca de prevenció que estan fent, advertint,
i a vegades recordant, on hi han dipositades encara grans quantitats d’amiant en proporcions
suficient perquè el polsim que desprèn sigui perjudicial per la salut al ser respirat. En aquest
sentit i de forma coordinada amb les entitats que lideren aquesta greu situació, especialment
les del Vallès, hem proposat al departament de Salut realitzar una sessió de treball conjunta
amb els departaments de Salut, Treball i Afers socials, la direcció general de Salut Pública, la
Federació Catalana de Municipis, l’ Associació Catalana de Municipis i aquells altres que ells
estimin oportú, per tal de fer un diagnòstic comú de la situació i veure quines accions conjuntes
o no podem realitzar al respecte. En qualsevol cas la nostre proposta passarà per realitzar
una jornada informativa, sensibilitzadora i formativa sobre la situació de
l’amiant a Catalunya adreçada a la ciutadania tant si tenim col·laboració
institucional com si no.
4. Celebració de col·loquis-debats temàtics: El sistema sanitari públic català té algunes
complexitats evidents fins i tot per els mateixos professionals. Hem compartit amb el
departament de Salut aquesta inquietud que dificulta molt les relacions amb la ciutadania que
no entén, el funcionament del sistema. Amb aquesta “excusa” hem acordat la participació de
persones tècniques qualificades o responsables del departament en uns col·loquis-debats
temàtics (Atenció Primària, Xarxa Hospitalària, què és públic i que és privat, quins drets i
deures tenen els pacients, funcionament i publicació de les llistes d’espera per especialitats)
en els que també hi participaran experts, metges, plataformes i moviment veïnal. Aquests
col·loquis-debats seran enregistrats en vídeo i seran penjats a les xarxes per tal de fer-ne la
màxima difusió possible. En cas que aquesta activitat fos reeixida proposaríem també fer
col·loqui-debat sobre temes d’actualitat tals com la maternitat subrogada, la mort digna i la
reforma atenció primària amb les mateixes condicions: participació institucional i/o política,
col·legis professionals, entitats i moviment veïnal.
5. Segona fase del Mapa de sanitat veïnal: A iniciativa de CONFAVC i les Federacions
de Santa Coloma i la Coordinadora entitats veïnals del Vallès han elaborat un mapa
interactiu i actualitzable que reflecteix virtualment l’efecte que les retallades han tingut a
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cadascun dels centres atenció primària i, actualment, s’està treballant en els efectes en l’àmbit
hospitalari. Proposem acabar aquesta segona fase de recollida de dades, incorporar-ho al
mapa i tancar aquest projecte amb una publicació en el que diferents persones expertes valorin
el resultat de les dades i analitzin la seva incidència en el sectors públic i privat.
CIUTADANIA
1. Sinergies i treball amb entitats. En la mateixa línia amb la que ja estem treballant amb
Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, amb les xerrades-tallers del projecte “Veïnatge Divers”,
proposem començar a participar activament, des del món veïnal, per desmuntar els
rumors, prejudicis i estereotips sobre la diversitat cultural, pel respecte a la
diversitat de creences a la via pública, per una gestió de la diversitat cultural en totes les
accions que s’impulsin des de les AV.
2. Participació al manifest “Municipis contra la Islamofòbia”, un text que s’està
treballant per tal d’adquirir el compromís dels municipis signants per garantir l’aplicació de
polítiques públiques amb enfocament de drets humans i amb perspectiva intercultural a les
seves ciutats.
3. Participació activa de la CONFAVC a la Xarxa Antirumors. Intentar que totes les AV
siguin membres de la xarxa i treballar conjuntament, formant persones i enviant informació
sobre les accions i les campanyes, creant espais d’intercanvi d’experiències i
coneixement mutu, on es puguin compartir sabers, interessos, inquietuds, necessitats... i
posar en comú la tasca que està realitzant a la ciutat en qüestió.
La creació de “Xarxes Antirumors” als diferents barris de la ciutat permetrà que les entitats,
serveis territorials i ciutadania en general es puguin sumar a la Xarxa i realitzar una tasca
Antirumors ajustada a la realitat del barri en el que treballen i/o viuen. Es pretén així aproparse als veïns i veïnes, que esdevenen protagonistes de la millora de la convivència en el seu barri,
i a les entitats i serveis territorials, ajustant-se de forma més coherent als seus objectius i
àmbits d’actuació.”
4. Intentar participar activament de les campanyes de SOS Racisme Catalunya
(perfil ètnic, discurs i delictes d'odi, #AixòésRacisme, venda ambulant, Tancarem el CIE, Dret
al vot, etc.).
5. Realització de taules rodones, debats, col·loquis, formacions, amb persones
expertes en temes específics i veïns i veïnes.
MOBILITAT
1. Mobilitat activa ( A peu/ bicicleta/ vehicle de mobilitat personal y cadires de rodes /
Transport públic/ Vehicle privat
Accions: Reunions amb les federacions amb l'objectiu fer participar a les AV i que es
conscienciïn de la importància de la mobilitat segura, sostenible i accessible, i a més de que
detectin les necessitats prioritàries als barris.
2. Estacions de tren intermodals. Com que preferentment els desplaçaments es fan en
ferrocarril, en conseqüència les estacions de tren han de ser intermodals.
Accions: Detectar quines estacions són les adequades i quines mesures s'hauran de prendre.
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Incrementar la quota modal del transport públic per carretera.
3. Eliminar barreres arquitectòniques
Accions: Les associacions han de detectar quins són i presentar queixes als ajuntaments
perquè compleixin la llei de mobilitat segura i es cal també al Síndic de Greuges
4. T-Mobilitat
Accions: Sol·licitar informació del contingut que tindrà el nou sistema tarifari: quins
beneficis tindran els diferents col·lectius).
5. Vehicle de mobilitat personal i cadires de rodes.
Accions: Que els federacions presentin als ajuntaments mocions perquè facin ordenances per
regular la circulació d'aquests vehicles.
MEDI AMBIENT
1. Qualitat de l’Aire. Treballar per garantir el dret a una qualitat de l’aire a tot el territori
segons els paràmetres de qualitat de la OMS
Accions:
• Participació a les taules de seguiment de la Qualitat de l’Aire a la regió
metropolitana i Barcelona
• Accions coordinades amb la Plataforma Qualitat de l’Aire dins la Campanya “Menys
cotxes més salut”
• Divulgació dels efectes sobre la salut de la poca qualitat de l’aire i la seva
relació amb mobilitat, als nostres territoris
• Definir un posicionament de CONFAVC respecte a la limitacions de circulació de
vehicles, peatges de congestió i altres mesures relacionades amb mobilitat

2. Residus. Treballar per una gestió responsable dels residus amb visió de prioritzar la reducció
dels residus i la gestió transparent, i assolir l’objectiu UE 2020 del 50% de reciclatge.
Accions:
• Seguiment del resultat de gestió de residus 2018 i balanç veïnal crític de la gestió dels
residus a Catalunya, posant el focus en els municipis que no implantin millores
• Seguiment de les mesures que afectin la fiscalitat dels residus. Posicionament propi.
HABITATGE
1. PARTICIPACIÓ AMB LES ADMINISTRACIONS. Pressionar les administracions
per aconseguir el dret real a l'habitatge i l’erradicació de la pobresa energètica el més aviat
possible.
a) Grup de Treball pel Fons Social d'Habitatge (Taula amb Generalitat, ajuntaments, bancs i
entitats socials).
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Accions:
• Ampliació del grup.
• Ampliació del fons públic.
• 30% de propietat pública obra nova
• Erradicació desnonaments, en especial els oberts.
b) Taules d'habitatge i pobresa energètica i mocions municipals.
Accions:
• Creació de taules de participació local.
• Moció pel 30% de propietat pública en obra nova.
• Aplicació total de la 24/2015 (5 ajuntaments).
• Ampliació del fons públic/relacions Generalitat (5 ajuntaments).
• Eradicació desnonaments socials, en especial els oberts.
• Accés als subministraments bàsics.
• Bonificació de la taxes en exclusió.
c) Col·laboració de les administracions al projecte Omplir els Buits de lloguer assequible.
Accions:
• Signatura de convenis de cessió amb ajuntaments
• Cessió d'oficina i d'altres mitjans.
2. PARTICIPACIÓ AMB ASSOCIACIONS I FEDERACIONS. Exportar al territori els
coneixements adquirits.
a) Utilitzar els contactes de la Generalitat, municipis, bancs i entitats socials al territori.
Accions:
• Ampliació del fons públic.
• Lloguers socials als reallotjats socials (10 famílies).
• Eradicació desnonaments socials, en especial els oberts.
b) Exportar les fites aconseguides a Barcelona i d'altres municipis al territori.
Accions:
• Creació de taules de participació local.
• Mocions del 30% de propietat pública obra nova.
• Aplicació total de la 24/2015.
• Ampliació del fons públic/relacions Generalitat.
• Eradicació desnonaments socials, en especial els oberts.
• Accés als subministraments.
• Bonificació de la taxes en exclusió.
c) Implantar l'Aliança contra la Pobresa Energètica al territori.
Accions: Creació d'APE's.
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d) Implantar el projecte Omplim els buits al territori.
Accions: - Signatura de convenis de cessió d'habitatges (2 administracions).
- Cessió d'oficina i d'altres mitjans (10 administracions).
3. PARTICIPACIÓ AMB ENTITATS. Col·laborar amb entitats que sumin esforços per
la reivindicació del dret a l'habitatge, el lloguer social i la seva concreció a les polítiques
públiques i l’erradicació de la pobresa energètica.
a) Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne de Catalunya.
Accions: Ampliació del grup.
b) Plataforma d'habitatge dels barris de Barcelona.
Accions: Exportar al territori els coneixements i tasques adquirides.
c) Aliança contra la Pobresa Energètica.
Accions: Creació d'APE's.
d) Col·laboració amb entitats de l'economia social i solidària al projecte Omplir els Buits de
lloguer assequible.
Accions: Signatura de convenis de col·laboració per estendre el projecte.
ECONOMIA SOCIAL
1. Implicació de la CONFAVC amb l’economia social i solidària: Detectar i analitzar
aquells criteris que son millorables respecte pràctiques pròpies d’economia cooperativa, com
a model ètic i de balanç social a seguir.
Acció: Establir criteris de millora respecte la gestió de compres i serveis al voltant de
l’economia social i solidària
2. Detecció del nivell de participació de les federacions amb l’economia social i
solidària. Conèixer els diferents models cooperatius implantats al territori i el grau
d’implicació amb les federacions. Conèixer projectes locals que puguin ser d’interès general i
potenciar-los des de CONFAVC.
Accions:
• Reunió amb diversos Ajuntaments i Consells Comarcals del Baix Llobregat i del Vallès
Occidental.
• Preparant les enquestes que serviran per conèixer les diferents iniciatives d’economia
social vinculades al territori.
3. Projectes d’economia social
Accions:
• Col·laboració i posada en marxa d’iniciatives d’economia social que puguin ser d’utilitat
a la comunitat de federacions vinculades a la CONFAVC.
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•

Caixa d’eines a disposició de les federacions i de les iniciatives d’economia social i
solidària, per tal de facilitar els vincles entre unes i altres.

PROGRAMES
1. Aula Actual
Programa soci-educatiu de la CONFAVC, desenvolupa el seu treball principalment a barris
de l'àrea metropolitana de Barcelona, zones on es configura un gresol de cultures i orígens
diversos, on la situació de dificultat social ha fet que s'incorporin al grup de població en risc,
a causa dels factors que condicionen la vida i l'entorn dels col·lectius que les habiten:
1. Alt índex d'atur, la qual cosa propicia baix nivell de recursos econòmics.
2. Baix nivell educatiu, que limita les habilitats socials necessàries per a la recerca
d'alternatives.
3. Desestructuració familiar, amb models de convivència diversos, en els quals les
persones de referència per als menors no sempre són les mateixes.
En barris on hi ha una problemàtica social com la descrita, són nens/es, adolescents i joves
els més vulnerables. També el col·lectiu de gent gran és focus de situacions de
deteriorament. És en aquest sentit que la nostra aportació consisteix a crear
recursos i unir esforços entre els diversos agents, per afavorir el desenvolupament
integral de les persones i els seus processos d'integració en la seva comunitat.
Àmbits i projectes claus a treballar el 2019:
a) Infància i Adolescència
➢ Reforç Educatiu
➢ Joves tutors
b) Joves
➢ Mentoria als becats universitaris “Joves Talents”
➢ Suport famílies dels “Joves Talents” becats.
c) Gent Gran
➢ Desenvolupament (Entrenament Mental)
➢ Cohesió Social (soledat, activitats intergeneracionals)
No obstant això, en l'actual situació de crisi socioeconòmica molts adults es troben en estat
d'atur, amb possibilitat de convertir-se en una situació crònica i incrementar notablement el
risc d'exclusió social. Per intentar superar aquesta situació insistim des del nostre programa,
en la necessitat de reciclar-se i adquirir nous coneixements d'acord a què requereixen els
nous models de treball.
Per això, afavorim la inserció soci laboral i l'apoderament de persones a l'atur, amb
necessitats de qualificació professional per millorar les oportunitats d'incorporació al món
laboral.
d) Adults a l’atur
➢ Suport per l’ocupabilitat. Curs Forma’t i Emprèn.
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Les intervencions a desenvolupar des dels diferents projectes estan interrelacionades i
reverteixen directament en benefici dels i les participants i del seu entorn familiar.
A més, el Programa està pensat de punt de trobada per a la participació i formació
de voluntaris i voluntàries, que partint d'una actitud altruista i solidària i d'una
inquietud transformadora de la realitat social, aporten el seu granet de sorra en els
diferents projectes desenvolupats.
Les nostres expectatives:
➢ L’intercanvi d'experiències i sabers per millorar la intervenció.
2. A-porta
A-porta un any més continua la seva feina d’extensió i consolidació en determinats barris de
Catalunya. Ara, ja podem afirmar, que la metodologia del projecte és un èxit per
connectar i reconnectar amb els veïns i veïnes més vulnerables, entrant a casa
seva. Acompanyem, escoltem, donem suport i informem al veïnat de temes d’interès: pobresa
energètica, aspectes laborals, etc.
Durant el 2019, aquest són els reptes:
1. Zona Nord de Barcelona, aquest any acabarem tota la zona després de més dos anys,
haurem visitat més de 5.000 habitatges, informant, detectant sobre pobresa energètica,
amb un objectiu d’arribar al 58% d’entrevistes realitzades.
2. Can Peguera de Barcelona. Acabarem al maig la segona fase acompanyant a persones a
l’atur (623 habitatges) a recursos laborals.
3. Al març hem iniciat el porta a porta al barri Horts de Miró a Reus, 500 habitatges i també
contra la pobresa energètica.
Actualment tenim en actiu a 23 Picaportes, els protagonistes i el valor del projecte.
Per altra banda, estem en converses per veure com consolidem Zona Nord amb d’altres missions
(laboral, gent gran, habitatge, etc.) per 2020-2021. A més hem presentat propostes per fer un Aporta al barri de la Pau de Badalona 2019-20120 i un altre a la Serra de Mena de Sta. Coloma de
Gramenet 2019-20120, en col·laboració amb els ajuntaments respectius, un total aproximat de
2.500 habitatges més.
Sabadell, 30 de març de 2019
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