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n

CATALUNYA COMENÇA
ALS BARRIS

20

n Arrenca el projecte d’Aula Actual a
Terrassa, amb 4 AV que s’hi sumen.
n Iniciem una campanya per a
sensibilitzar al veïnat sobre la necessitat d’una
bona acollida de les persones refugiades a
Catalunya.
n Arrenca a la tardor el programa A-Porta, un
projecte social que busca atendre els casos
de pobresa energètica des de la proximitat
dels mateixos veïns i veïnes líders als barris.
Compta amb el recolzament de l’Ajuntament de
Barcelona i la companyia Aigües de Barcelona.
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n El 22 de gener se celebra la primera
Jornada de Reconeixements Veïnals
per a donar visibilitat a les iniciatives
veïnals i en concret, a les 5 lluites que es
presenten i 13 projectes.
n Recolzem la campanya per la ILP d’Habitatge
i Contra la pobresa energètica, que culmina amb
l’aprovació al Parlament el 24 de juliol de 2015.

15

16

20

n Celebrem els 25 anys del naixement
de la CONFAVC al Museu Marítim
amb una jornada de taules rodones
i el tret de sortida de l’exposició «Les dones
del moviment veïnal», amb una assistència
excel·lent de més de 100 persones.
n Participem al projecte «I am Europe»
juntament amb altres 12 entitats d’altres països
que té la finalitat d’apropar la gestió europea a
la ciutadania.
n Signem amb Atlantis Assegurances nous
marcs de col·laboració.

n El 2009 tret de sortida de la
campanya «Prou abusos als nostres
barris» per les alces desmesurades dels
serveis bàsics com les tarifes elèctriques, el gas i
els transports públics.
n A Reus, el 2010, ens passem a dir Confederació
d’Associacions Veïnals, per respecte a les veïnes
i a la promoció d’un llenguatge no sexista.
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n Durant la crisi i les polítiques de
retallades socials, la CONFAVC fa
aliances amb altres entitats socials i
sindicals per: aturar la retallada de drets socials
i llibertats.
n Al 2012 la CONFAVC impulsa la creació de
l’Aliança Contra la Pobresa Energètica (APE)
amb altres moviments socials per evitar qualsevol
tall de subministraments energètic ni de l’aigua.

n En les jornades de
mutualisme i de serveis a
Manresa aflora la necessitat
de que les AV creïn el seu propi mercat
social per a autogestionar-se.
n Esclata la coneguda «Guerra de
l’Aigua (1991-2000)», liderada per la
CONFAVC. A través d’una campanya
d’objecció fiscal, s’aconsegueix no
haver de pagar una part d’un impost
injust per la ciutadania, i entrar a
formar part de l’òrgan que gestiona
l’aigua, l’Agència Catalana de l’Aigua.

n En el marc de la reforma dels
Estatuts al 2006 a Manresa es crea la
figura del Consell Federal, com a màxim
òrgan de direcció entre les assemblees.
n El 2008 es crea la Fundació de la CONFAVC,
que absorbeix el Centre d’Estudis i Recursos
Veïnal, amb la finalitat de donar eines i recursos
de coneixement a les entitats veïnals.

n Gràcies a la pressió de la CONFAVC
i entitats del tercer sector, i l’acord
amb la Generalitat, es crea el Fons
d’Habitatge de Lloguer destinat a polítiques
socials.
n En el marc de les eleccions municipals i
autonòmiques, desde d’Aigua és Vida –amb
la CONFAVC– aconsegueix que 7 formacions
polítiques municipalistes rubriquin el Pacte
Social de l’Aigua, i el «Compromís per l’Aigua
a Catalunya».
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n El 2002, s’aposta perquè el moviment
veïnal promogui habitatges socials a
través de la marca de la cooperativa
Habitatges Veïnals de Catalunya.
n Desplegament del projecte “Implica’t amb
els residus” (2004-2010); una campanya de
sensibilització que aconsegueix “ambientalitzar”
300 AV. Per la seva incidència social, el projecte
guanya el premi d’Acció 21 de l’Ajuntament de
Barcelona (2007) i Premis Medi Ambient 2008.

n Al 1988 l’Assemblea
de Cornellà d’AV es
decideix formar un equip
de sis persones encarregades
d’elaborar els estatuts.
n El 1989, a Badalona, s’aproven
els estatuts i la primera
Junta formada per a persones
representants de cada una de les
federacions fundadores.
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n Neix la
Mutualitat
veïnal Sinera
el 1994, heretant les
experiències de les
vocalies d’enterrament del
Vallès Occidental, Bages,
i Baix Llobregat.
n S’inaugura la seu social
al carrer Doctor Aiguader
de la Barceloneta.
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20

n El 2000 s’elabora
i s’aprova el primer
Pla Estratègic de la
CONFAVC. A l’octubre l’entitat
aconsegueix la Declaració
d’Utilitat Pública de la
CONFAVC.
n El 2001 es crea la cooperativa
Gestió Veïnal de Barri, que
gestiona comunitats de
propietaris.
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n Primeres assembles
de les AV de Catalunya:
a Manresa el 1979, i a
Santa Coloma el 1981.
n En el marc d’unes jornades de
participació al barri de Pardinyes
de Lleida l’octubre del 1987, sis
federacions decideixen tirar endavant
una Confederació d’Associacions de
Veïns, la CONFAVC, amb visió de país.
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Neixen les
primeres AV
als barris
«perifèrics» desproveïts
de serveis. Proliferen
al «Cinturíó roig» però
també al Vallès,
i a Girona, Lleida i
Tarragona.
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CRONOLOGIA: MÉS DE 25 ANYS FENT BARRIS!

PER UN PROGRAMA VEÏNAL COMPARTIT

La nostra entitat, que va ser declarada d’utilitat pública
el 2000, té la missió de ser l’organització de referència
per a la millora de la qualitat de vida del veïnat i de la
convivència als barris de Catalunya. El seu horitzó busca
promoure i coordinar un model d’associacionisme basat en la
participació, el servei a la comunitat i la solidaritat veïnal.
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LA NOSTRA MISSIÓ

Participació
ciutadana

Cohesió
social

Sostenibilitat

CAMPANYES:
Defensem la qualitat
de vida dia a dia

Contra les retallades socials;
per la qualitat de l’aire; contra la
contaminació electromagnètica;
i altres

PROJECTES I RECURSOS:
El gota a gota
de la sensibilització

A-porta; Veïnatge divers; Aula
actual; Mapa de la Sanitat a
Catalunya; Exposició «Les dones
del moviment veïnal»; i altres

LA FUNDACIÓ:
Coneixement al servei
dels barris

Biblioteca de recursos veïnals;
arxiu històric especialitzat;
projectes i cursos de formació; i
altres

SERVEIS:
Responem a les necesitats
del veïnat des de
la solidaritat i l’autogestió

Cooperativa Gestió Veïnal;
Mutualitat Sinera; Lloguer
Assequible; servei assegurador
ATLANTIS

Accés a un
habitatge digne

Economia social
i solidària

Subministraments
bàsics –llum, aigua,
gas– garantits
per a tothom

Vetlla pel
Patrimoni històric
Barris
interculturals

Sanitat pública
de qualitat i de proximitat

Escola pública
catalana

Consell Federal
Presidència de Federacions
Junta Directiva
Membres AV
Comissions de treball:
Salut i sanitat, mobilitat, etc.

DE QUÈ ENS SERVEIX SER ENTITATS SÒCIES?

COM TREBALLEM?

EN QUÈ CREIEM
Igualtat
d’oportunitats

n
n
n
n
n
n
n

Assemblea General
AV + Federacions
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La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya
(CONFAVC) és una organització sense ànim de lucre del
moviment veïnal que coordina gairebé 500 associacions
veïnals i que a través dels seus projectes, campanyes i
serveis, treballa per millorar la qualitat de vida dels veïns
i les veïnes des dels barris de Catalunya.
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QUI SOM?

COM ENS ORGANITZEM?

1. Serveis (gratuïts) per les AV associades
n Assessoraments bàsics i puntuals sobre:
n Comptabilitat per associacions, aspectes fiscals
n Assessorament bàsic per a una correcta justificació
de subvencions
n Responsabilitat civil en l’exercici de la tasca dels
membres de junta
n Per a la presentació de projectes
n Transparència
n Comunicació: suport per a comunicats de premsa, difusió
de notícies, xarxes socials
n Seminaris i xerrades: sobre migracions i refugi, diversitat
religiosa a Catalunya, violència masclista i social,
memòria històrica, i economia solidària
n Espais formatius: habilitats en comunicació, i participació
2. Projectes amb cerca de finançament compartida
n Aula Actual: desenvolupament de les persones i la comunitat
n A-porta: acompanyant porta a porta
3. Serveis i recursos especialitzats
(preus especials per les entitats sòcies)
n Servei de comptabilitat
n Gabinet de comunicació

Assessoria Laboral
Activitats de formació especialitzada/Fundació CONFAVC
Disseny i elaboració de projectes/ Fundació CONFAVC
Guies i publicacions/ Fundació CONFAVC
Gestió de comunitats de propietaris/ Gestió Veïnal
Enterraments i decessos/Mutualitat Sinera
Assegurances a mida de les AV/ Atlantis Assegurances

PER QUÈ CAL QUE ENS ORGANITZEM?
Millorar les nostres ciutats i pobles és cosa de totes i tots.
Participa i organitza’t!

MAPA DE LES AV I FEDERACIONS SÒCIES

22 Federacions
17 AV sense federació
Total: 456 AV
Coord. Jubilats Pensionistes

Amb la col·laboració de:

