PROPOSTA DE PLA DE TREBALL 2017
El 2016 l'economia catalana ha crescut un 3,6% però també han crescut les desigualtats i la injusta distribució dels recursos, fins al
punt que tenir treball, cada cop més, no és garantia de viure amb dignitat ni d’estar lliure de la pobresa. Aquesta s'acarnissa amb la
població infantil i trepitja drets com el de l'habitatge, el de disposar de subministraments bàsics o el d'accedir a una alimentació
saludable i suficient. El drama de les persones refugiades amb una Europa deshumanitzada i esclava dels mercats no minva. Per
capgirar aquesta situació, la nostra força són els valors i l'organització. I també disposar de programes concrets (com el d'A-Porta) i
formar part, sovint impulsant-les, de les plataformes i fòrums que treballen per uns barris dignes i una convivència solidària, per un
turisme sostenible que doni prioritat al veïnat, per un nou model elèctric, pel canvi de la gestió de l'aigua, per la qualitat de l'aire o
per l'economia social, entre altres. La celebració del 29M (Els Drets No se Suspenen) contra la anul·lació de les lleis d'emergència
habitacional i energètica i la llei d'igualtat per part del Tribunal Cosntitucional n´és un exemple.

L'ENFORTIMENT VEÏNAL
OBJECTIU GENERAL
Reforçar la xarxa veïnal, creant sentiment de pertinença i construint l'organització amb valors.
Objectiu específic 1
Fer visible tot allò què fem.
Objectiu específic 2
Fomentar la coordinació i relació amb d'altres actors socials amb els quals compartim objectius socials.
ACCIONS OBJECTIU ESPECÍFIC 1
1. Implementació del pla estratègic. Fase inicial.
2. Comunicació. Promoure la formació en l'ús de les xarxes.
Suport a la dinamització dels espais de comunicació.
3. Formació i assessorament en temes de gestió.

ACCIONS OBJECTIU ESPECÍFIC 2
1. Foment espais col·laboratius a Viladecans, Manresa i
Vilafranca.
2. Participació en el òrgans de governança del Departament de
Salut arreu de Catalunya. Inici del mateix procés amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
3. Elaboració codi ètic junt amb la Xarxa d’Associacionisme de
Catalunya (XAC).
4. Seguiment de l'avantprojecte de la llei de foment de
l'associacionisme.
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SALUT I SANITAT
OBJECTIU GENERAL
Reflexions sobre les polítiques sanitàries presents i futures per al debat d'accions alternatives en funció de les necessitats de la comunitat.
Objectiu específic 1
Liderar la construcció d'espais participatius a les diferents regions sanitàriesde Catalunya per a sumar sinergies entre els actors que hi
participen, implicar l'administració i construir propostes conjuntes de millora.
Objectiu específic 2
El mapa de sanitat de Catalunya: conèixer la situació de cadascuna de les nostres localitats que treballen en temes de sanitat
ACCIONS OBJECTIU ESPECÍFIC 1

1. Ordenar els espais territorials (òrgans de direcció del Catsalut
en els quals tenim presència) i que la informació sigui ràpida i
útil. La CONFAVC assumirà la coordinació dels mateixos.
2. La responsabilitat que aquestes informacions arribin a totes i
tots els seus socis recau en les Federacions.
3. Anàlisi i concreció per abordar el seguiment de la proposta de
reforma de l’atenció primària.
4. Seguiment de les protestes per tal de canalitzar propostes
conjuntes de millora.

ACCIONS OBJECTIU ESPECÍFIC 2
1.
2.
3.
4.
5.

Incorporació de la informació d’atenció primària al mapa.
Incorporació de les lluites.
Recollida de finançament per l'edició i el seu manteniment.
Presentació.
Obrir un canal de comunicació entre les persones responsables
del mapa de salut de Catalunya i les de la CONFAVC.
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MIGRACIONS
OBJECTIU GENERAL
Crear una pertinença compartida, un nosaltres comú que superi el nosaltres-ells: les persones autòctones-les migrants, i reconegui que som un
veïnatge divers.
Objectiu específic 1
Implementar accions per elaborar un discurs propi veïnal i comú entorn les migracions, el model que es defensa, reconeixement de ciutadania i
el respecte a la diversitat, etc.
Objectiu específic 2
Sensibilitzar al conjunt de la ciutadania sobre la necessitat d'afavorir una pertinença comú que superi el nosaltres-ells. Fer partícips les
associacions veïnals i associacions de persones migrants als tallers que es desenvoluparan als municipis. Celebrar un taller, mínim a cadascun
dels municipis que intervindran en el projecte.
Objectiu específic 3
Elaborar un document que reculli totes les propostes dels diferents tallers de cada municipi.
Objectiu específic 4
Enfortir la relació i treball en xarxa amb les associacions de persones migrants.
ACCIONS








Elaboració d'un material per donar a conèixer el projecte i que serveixi com a punt de partida pel debats en els tallers.
L'organització i celebració d'un taller a Sta. Perpetua, Sta. Coloma, Viladecans i Manresa convocant a associacions veïnals i a entitats de
persones migrants i altres associacions als tallers en els 4 municipis.
Elaboració d'un document que reculli totes les propostes.
Organització d'un taller de devolució conjunt amb la resta de municipis.
Celebració del Dia Mundial de les Persones Refugiades, el 20 de juny.
Elaboració d'un vídeo documental sobre testimonis de persones exiliades i refugiades.
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TERRITORI
OBJECTIU GENERAL
Impulsar taules territorials veïnals relacionades amb els eixos d'urbanisme, sostenibilitat, medi ambient, energia i mobilitat.
Objectiu específic 1
Treballar conceptualment els temes i paradigmes urbanístics.
Objectiu específic 2
Fomentar les actuacions que permetin garantir un entorn més saludable en relació a la qualitat de l'entorn, aigua, aire, energia, residus i canvi
climàtic.
Objectiu específic 3
Garantir el dret ciutadà a la mobilitat i a l’accessibilitat de manera equitativa i sostenible.
ACCIONS OBJECTIU ESPECÍFIC 1
1. Consolidar el grup de treball
metropolità a través de les federacions
corresponents i d'altres agents socials.
2. Celebració de fòrums.
3. Analitzar altres zones territorials fora
de l'àrea metropolitana per a replicar
les taules.

ACCIONS OBJECTIU ESPECÍFIC 2
1. Participació en òrgans de seguiment
(Generalitat i AMB) de les mesures
contra la contaminació atmosfèrica i en
la Plataforma de Qualitat de l'Aire.
2. Difusió entre el veïnat de les
conseqüències per la salut de la
qualitat ambiental.
3. Foment del debat i posada en valor de
mesures a favor de la qualitat
ambiental als barris.
4. Mobilitzar, propiciar i donar suport a
les federacions davant una campanya
en contra dels abusos de les
companyies elèctriques i la gestió del
sector.

ACCIONS OBJECTIU ESPECÍFIC 3
1. Seguiment pla metropolità
2. Reunions institucionals (com amb
l'Autoritat del Transport Metropolità)
3. Seguiment desenvolupament i aplicació
de la llei de finançament
4. Treballar amb PTP i ECOM per a la
celebració d’un 2n Congrés de mobilitat
de Catalunya.
5. Elaboració d'un argumentari per a la
defensa del transport transversal i no
radial.
6. Seguiment de l’estat de les Rodalies i
l'estat de les seves línies.
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HABITATGE
El dret a un habitatge digne com a expressió fonamental dels drets de les persones
Objectiu específic 1
Treballar en la interlocució amb la Conselleria i la Secretaria d'habitatge, els ajuntaments, els grans tenedors i la resta d'entitats socials afins
presentant propostes a favor del dret a l'habitatge i el lloguer social.
Objectiu específic 2
Sumar per a la construcció d'alternatives.
Objectiu específic 3
Aprofundir i estendre el programa veïnal pel dret a l'habitatge.
ACCIONS OBJECTIU ESPECÍFIC 1

1.

Participació activa a la Plataforma per
l'Habitatge Digne, així com a d’altres
espais de trobada que sumin esforços
per la reivindicació del dret a
l'habitatge, el lloguer social i la seva
concreció a les polítiques públiques.
2. Mantenir la participació activa al Grup
de Treball pel Fons Social d'Habitatge.
Pressionar les administracions per
aconseguir que cap habitatge resti buit
i per a la transició cap a un fons públic
necessari.
3. Treballar amb l'administració i la
resta d'involucrats per incentivar,
despenalitzar i equiparar fiscalment les
diferents
modalitats
d'habitatges
considerats no tradicionals, com és el
cas de lloguer social.

ACCIONS OBJECTIU ESPECÍFIC 2

1. Enfortir el discurs a favor del lloguer
social.
2. Explorar i desenvolupar formules
alternatives al dret a l'habitatge
mitjançant projectes propis.
3. Aprofundir en el treball en xarxa i les
aliances amb l'economia social i
solidària.

ACCIONS OBJECTIU ESPECÍFIC 3

1. Realitzar un procés de debat intern
sobre polítiques d'habitatge.

2. Fixar els models de referència d'accés a
l'habitatge pels quals aposta el
moviment veïnal en un document
programàtic.
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ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
OBJECTIU GENERAL
L'economia social i solidària com a estratègia veïnal
Objectiu específic 1
Aprofundir i desenvolupar els criteris d'economia social i solidària en tots els àmbits d'actuació de la CONFAVC.
Objectiu específic 2
Aprofundir en els vincles del moviment veïnal amb l'economia social i solidària.
Objectiu específic 3
Donar un impuls als projectes propis d'economia social.
ACCIONS OBJECTIU ESPECÍFIC 1
1. Formalitzar i visibilitzar
l'enquadrament de la CONFAVC en el
mercat social.
2. Continuar fent el Balanç Social de
l'entitat i extreure'n propostes de
millora mitjançant un informe.
3. Incorporar, sempre que sigui possible,
l'economia social i solidària com a un
eix més dels projectes impulsats.

ACCIONS OBJECTIU ESPECÍFIC 2
1. Ampliar i dinamitzar territorialment la
Caixa d'Eines i altres accions que
fomentin la trobada amb l'economia
social i solidària.
2. Facilitar i acompanyar a les AV i FAV
en l'enxarxament amb l'economia
social i solidària.
3. Aprofundir en el treball en xarxa i les
aliances amb l'economia social i
solidària.

ACCIONS OBJECTIU ESPECÍFIC 3
1. Mantenir el conveni amb Atlantis i
explorar-ne noves possiblitats pel seu
desenvolupament.
2. Desenvolupar projectes propis de la
CONFAVC amb les entitats d’economia
social. Gestió Veïnal de Barri, Sinera i
Fundació CONFAVC.
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PROJECTES
A-PORTA:

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, aquest projecte cerca aprofitar la capacitat d'iniciativa
del veïnat en benefici del seu barri. Per tant, identifica el recursos personals dels veïns i veïnes més vulnerables i 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 Picaportesque contacten amb el conjunt dels habitants del seu barri, essencialment a través del porta a porta, acompanyant i informant des de
l’empatia i el tu-a-tu sobre algun aspecte. Actualment s'està treballant amb la pobresa i eficiència energètica.
•

Final de la prova pilot amb un objectiu de 672 habitatges al barri de Ciutat Meridiana.

•

Ampliació de Ciutat Meridiana, a 933 habitatges més.

•

Desenvolupament el projecte amb col·laboració amb la DG d'Acció Cívica a 1.000 habitatges.

•

Experiència pilot amb Diputació de Barcelona, a un barri d'un municipi de la seva demarcació.

AULA ACTUAL:
Són moltes les necessitats socials derivades de la precarietat econòmica de l’època en la qual ens trobem. Per prevenir situacions que poden
esdevenir irreversibles, impulsem des d'aquest projecte recursos i serveis orientats a cobrir mancances, sumar compromisos i estendre
experiències útils per la comunitat:
Col·lectius amb qui treballem:
 Per criteris d'edat: infància, adolescent/joves, adults, persones grans i població en general
 Per col·lectius: famílies, món educatiu, món laboral i dones
La informació i la formació són els eixos sobre els quals articulem els continguts d'Aula Actual. Actuem com agents d’influència mantenint
espais de relació amb grups, entitats i institucions com una manera d’enfortir l’acció des de la seva dimensió de la prevenció, fugint de
l’enfocament assistencial.
Activitats per al 2017:
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Sessions, tallers i jornades amb experts per abordar temes actuals, per respondre més i millor a les necessitats socials.



Tallers i actuacions col·laboratives per afavorir la inserció educativa i / o laboral de joves.



Formació en habilitats i capacitats. Apoderament personal i social.



Dinamització dels tallers d'entrenament mental dirigits a les persones majors de 55 anys i extensió a d'altres barris.



Recull de relats de les persones usuàries dels tallers cognitius, orientat a recuperar la memòria històrica de com es va patir la brutal
repressió del règim franquista i poder extreure'n els impactes que han condicionat l'educació familiar i escolar.



Enfortiment de la xarxa social: web, xarxes socials, TV.

LLOGUER ASSEQUIBLE:
Projecte cooperatiu d'habitatge de lloguer, en col·laboració amb Gestió Veïnal, basat en la mobilització d'habitatges buits. Està concebut per
captar habitatges en desús oferint un contracte de mandat amb les persones propietàries per tal que Gestió Veïnal estableixi contractes de
lloguer a preu assequible, amb socis i sòcies de la cooperativa, i ofereixi als propietaris la gestió integral de l'habitatge.
El projecte es desenvoluparà amb aliances dins de l'àmbit de l'economia social i solidària, i vol tenir un tarannà descentralitzat per donar-li
protagonisme als grups locals de socis i sòcies.
Es pretén així, per una banda, donar una resposta més a la manca d'opcions d'accés a l'habitatge i, per altra banda, generar base social entorn
del projecte que el difongui, s'enxarxi amb altres experiències i vertebri una resposta veïnal i cooperativa en l'àmbit del dret a l'habitatge.
Accions del projecte pel 2017:





Primer municipi on es desenvolupa el projecte: Cardedeu. Signatura de contracte amb l'Ajuntament de Cardedeu per accions de
mobilització d'habitatge buit de petits propietaris.
Mantenir la recerca de propietaris; formalitzar el grup local del projecte; signatura dels primers contractes.
Extensió a altres municipis; creació de grups locals amb persones que difonguin el projecte i siguin els futurs beneficiaris.
Recerca i consolidació d'aliances en el marc del moviment cooperatiu i amb els governs locals.

