PROPOSTA PLA DE TREBALL 2018
Vivim temps que s’han qualificat de convulsos. Una situació d’excepcionalitat que afecta la vides
de les veïnes i veïns de Catalunya i, també, de les seves organitzacions, sense que res faci
preveure que aquesta millori a curt termini. Per altra banda, una certa recuperació econòmica
repercuteix de forma molt desigual a la societat: les diferencies entre barris rics i barris pobres
s’aguditzi i l’accés a l’habitatge i a altres drets bàsics empitjora. Els reptes del moviment veïnal,
per tant, són diversos i de gran profunditat, però està en disposició de fer-hi front. Va néixer en
circumstàncies molt més adverses que les actuals i ha contribuït de forma essencial a la millora
de les condicions de vida de les persones i dels seus barris, a la vegada que a la recuperació de
les llibertats i la democràcia. El moviment veïnal, doncs, està preparat per a l’acció i actuarà,
com sempre, de la mà d’altres entitats i organitzacions amb les què comparteix valors i
objectius.
Aquests són els principals eixos de treball:

ENFORTIMENT VEÏNAL
1. Continuar amb la creació de les taules de treball per àmbits a Viladecans, liderades per
la AV Torreroja, un cop acabat el període electoral, amb la participació de l’Ajuntament.
2. Iniciar un procés d’acompanyament formatiu de sis mesos en el relleu generacional a
l’AV Montcada Nord
3. Endegar, sota el paraigües del Consell Federal, la Fundació CONFAVC o totes dues, una
escola de formació veïnal amb l’objecte de capacitar els nostres associats en matèries
com la salut, l’habitatge, la participació, les energies renovables, el cooperativisme, la
història del moviment veïnal, etc. Sense oblidar les que es puguin fer sota demanda.
Prospectar recerca de recursos: participació en plans comunitaris, ensenyament i
universitats,....

SALUT
1. Cal continuar treballant en les dues línies actuals. Per una part la dels òrgans
institucionals en els què ens hem incorporat i, per una altre en el seguiment i l’alerta
ciutadana en la salvaguarda, i bon funcionament dels serveis públics. En aquest
sentit, insistirem en la presència veïnal en tots aquells òrgans que el departament de salut
posi en marxa (o estiguin funcionant) des dels ambulatoris, ciutats, regions sanitàries i país.
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2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

A tall d’exemple el moviment veïnal ha de tenir, i té, veu als barris i ciutats on hi a pendent
un nou equipament (per exemple Can Roca a Terrassa) i al mateix temps ha de ser escoltada
en els espais de treball on es prenen les “grans decisions” (per exemple assignar un pediatra
cada 5.000 cartilles sanitàries o incorporar o no als pediatres en les urgències domiciliàries.
Millorar els canals de comunicació interns de la nostra organització.
Resum setmanal de notícies.
Facilitar espais formatius relacionats amb el sistema sanitari.
Reforçar la col·laboració de les Federacions en la construcció de la segona fase del mapa
de salut del moviment veïnal. Aquest esforç és vital per aquest projecte ja que
assegurarà la seva independència. Hi ha d’altres fonts de finançament però perdríem valor
veïnal.
Elaboració d’un banc d’experiències veïnals, el qual ha de recollir les principals lluites
i projectes d’intervenció social liderat pel moviment veïnals als barris.
Dinamització i participació a la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya.
Constitució comissió per fer anàlisi per proposar la modificació o canvi la llei subvencions.

MIGRACIONS
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 activa de la CONFAVC amb el 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 treballem conjuntament, formin persones enviant informació
sobre les accions i les campanyes, crear 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, realitzar accions antirumors.
4. 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 apropar-se 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.”
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5. 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.).
6. Realització de taules rodones, debats, col·loquis, formacions, amb persones
expertes en temes específics i veïns i veïnes.

HABITATGE
1. Participació activa a la Plataforma pel Dret a un 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. Es participa activament sobretot
en l'ideari del grup.
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. Es participa com a suplents de les dues portaveus (OCUC i
ADICAE).
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. Paral·lelament a les reunions del grup de treball, ens reunim a títol
individual com a CONFAVC i acompanyats de la PAH i de l'APE molt sovint amb les
administracions.
4. Enfortir el discurs a favor del lloguer social.
5. Explorar i desenvolupar fórmules alternatives al dret a l'habitatge mitjançant
projectes propis i en col·laboració amb d'altres entitats sense ànim de lucre. En procés
projecte de lloguer assequible com a prova pilot a Cardedeu. En aquest projecte participen,
a més de la CONFAVC i Gestió veïnal, Atlantis, Cel Obert, la COOP57, el grup local de
Cardedeu i l'ajuntament. Aquest projecte ha guanyat un premi econòmic que el permetrà
replicar-lo a municipis d'altres comarques.
6. Realitzar un procés de debat intern sobre polítiques d'habitatge. Malgrat demanar
a les assemblees i consells federals la rèplica de projectes pel dret a l'habitatge a les
Federacions, aquesta està resultant l'acció més decepcionant.
7. Fixar els models de referència d'accés a l'habitatge pels quals aposta el moviment
veïnal en un document programàtic. Amb l'aprenentatge dels darrers anys
desenvolupant totes aquestes accions, considerem que la CONFAVC es troba en el moment
adequat d'elaborar un document de referència per a les federacions, associacions i d'altres
entitats interessades.
8. Estudis d’aproximació a la situació de l’habitatge buit a diferents municipis, reforçant
aquells territoris en els quals es desenvolupen accions del projecte de lloguer assequible.
a. Anàlisi del mercat de lloguer.
b. Recerca de dades disponibles sobre habitatge buit.
c. Identificació de polítiques municipals de mobilització d’habitatge buit

3

DEFENSA DELS DRETS SOCIALS I LA DIGNITAT DE LES PERSONES
•
•
•
•
•
•
•

El suport a les necessitats bàsiques: alimentació, habitatge, contra la pobresa energètica,
renda mínim garantida, etc.
Defensa de polítiques actives per a l’ocupació
El dret d’accés universal a la salut
L’educació com aposta de futur
Tolerància zero amb la violència
Contra la desigualtat: polítiques socials i educatives. Suport a les iniciatives socials per
a l’activitat econòmica.
Per una fiscalitat progressiva: que paguin més els que més tenen.

Per treballar i lluitar per aquestes premisses participem, fem relacions i ens organitzem amb
d’altres entitats i institucions:









Taula per la Democràcia
Per una Catalunya Social
Aliança contra la Pobresa Energètica
Xarxa d’Economia Solidària
Plataforma per l’Habitatge Digne
Aigua és vida
Per la qualitat de l’aire
Per una fiscalitat justa

TERRITORI: URBANISME I MOBILITAT
1. Consolidar el grup de treball metropolità a través de les federacions corresponents i
d'altres agents socials.
2. Seguiment pla metropolità
3. Reunions institucionals (com amb l'Autoritat del Transport Metropolità
4. Seguiment desenvolupament i aplicació de la llei de finançament
5. Seguiment de l’estat de les Rodalies i l'estat de les seves línies. Recuperar les
reunions del comitè de clients de RENFE, les quals no es convoquen des de fa anys.
6. Elaborar i fer una enquesta sobre la mobilitat als barris. Els objectius són els
següents:
1. Conèixer la quantitat de desplaçaments que es produeixen en un territori i els
sistemes de transport que existeixen
2. Conèixer perquè es fan aquests desplaçaments: feina, oci, estudi, altres.
3. Horaris, freqüències i temps invertit en aquests trasllats
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4. Conèixer els problemes de mobilitats i accessibilitat, així com el grau de satisfacció
del mitjà utilitzat.
Totes aquestes dades seran analitzades des de diferents punts de vista: ambiental,
socioeconòmic i viabilitat. El resultat de l’enquesta ha de servir per a presentar a
l’administració corresponent per tal que reverteixi la situació actual i anar
cap un transport públic eficient, sostenible i equitatiu socialment.
9. Seguiment de les accions a la Plataforma Unim els Tramvies.
10. Constitució de la comissió elèctriques

MEDI AMBIENT
1. Qualitat de l’aire: seguiment de la situació de qualitat ambiental i qualitat de l’aire al
conjunt de Catalunya.
a. Participació a la Taula per la Qualitat de l’Aire Metropolitana i la Taula per la
Qualitat de l’Aire de Barcelona. Seguiment de la situació de qualitat de l’aire
al Vallès i Osona.
b. Accions coordinades amb la Plataforma per la Qualitat de l’Aire. Continuació de la
campanya “Menys Cotxes Més Salut”.
2. Seguiment i propostes de millora de les mesures a posar en marxa a la zona metropolitana
i grans ciutats respecte a la limitació dels vehicles circulants. Difusió i debat de les
mesures de mobilitat i urbanisme necessàries per garantir la qualitat ambiental en unes
jornades de debat.
3. Residus: millorar la situació de la generació de residus als municipis de Catalunya, reduirne la quantitat, millorar la recollida selectiva i fer seguiment de l’impacte de les
infraestructures de tractament al territori.
a. Seguiment i propostes a l’Agència de Residus de Catalunya per a una fiscalitat
justa de residus.
b. Realitzar un informe veïnal sobre la situació dels municipis que menys
reciclen de Catalunya.

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
1. TREBALL INTERN (CONFAVC)
✓ Prendre consciència del model
✓ Detectar els criteris d’economia cooperativa que utilitzem a la CONFAVC com a
model de balanç social
✓ Política de compres responsable
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2. TREBALL AMB FEDERACIONS
✓ Diagnosi, estat del model cooperatiu al territori. Preparar enquestes
✓ Detectar i conèixer projectes locals que puguin ser d’interès general
✓ Definir 2 o 3 línies d’interès i posicionar aquestes iniciatives per tal que la CONFAVC
els faci de paraigües
✓ Bones pràctiques d’AAVV, càpsules de vídeo
3.

PROJECTES PROPIS
✓ Pisos de Lloguer Social
✓ Potenciar Gestió veïnal de barri i Sinera
✓ Prospectar la possibilitat d’apartaments per a sèniors

4. Aprofundir en el treball en xarxa i les aliances amb l'economia social i
solidària. Participació molt activa anualment a la Fira d'Economia Social i Solidària
de Catalunya i d'altres grups de treball referents del moviment.

PROJECTES
•

Aula Actual. Objectius i actuacions 2018:

✓ Fomentar accions educatives i formatives amb diverses entitats i serveis relacionats amb
la educació i la cultura emprenedora adreçada a estudiants.
o Tallers emprenedoria
• 2 tallers “Creació d’un producte o servei”
o Becaris “Joves talents”
• Seguiment acadèmic 8 universitaris
✓ Reforç escolar
o Experiència pilot 2 escoles (BCN i Sant Joan Despí)
✓ Afavorir la inserció laboral i l’apoderament de persones a l’atur.
o 1 curs a Foment de Terrassa (abril)
o 1 experiència a Citilab (setembre)
✓ Promoure els hàbits saludables i la prevenció de malalties entre diversos col·lectius i
sectors de població.
o Xerrades gent gran

6

o

10 Tallers entrenament mental

✓ Barris Plens de Memòria
o Programa TV Terrassa
o Acte amb els alumnes de l’escola Gran Capità de Sant Joan Despí
✓ Potenciar la creació d’eines i la cooperació entre entitats, serveis públics i veïns i veïnes
del barri.
o Ampliació del nombre d'institucions col·laboradores.
✓ Fomentar la solidaritat i el voluntariat com a forma de participació social i d’integració.
o Cerca i formació persones dinamitzadores de les activitats
✓ Potenciació de la comunicació cap enfora
o Transmetre les bones pràctiques i el coneixement de l’Aula a través de la nostra
xarxa social.
•

A-porta

És una projecte social de la CONFAVC 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, creativa i integradora per al seu barri.
En resum, A-Porta apropa els serveis al veïnat, i lligant amb serveis socials, pretén detectar
per prevenir sobre tots el aspectes que tinguin a veure amb la seva qualitat i condicions de
vida (la salut, la pobresa, la violència masclista, la immigració, etc.). El nostre projecte, amb
el porta a porta, per tant, anant casa per casa, arriba a les famílies, crea vincles, informa,
dóna suport, i apodera a les persones. Aquest porta a porta el fan unes persones, a les quals
hem anomenat picaportes, són una xarxa de veïns i veïnes carismàtics que hauran de crear
un dinamisme dins els barris populars.
Accions que es desenvoluparan al 2018:
o Ciutat Meridiana, s’amplia a Vallbona i Torrebaró. 1823 habitatges.
Missió: la pobresa energètica.
o Camp Clar (Tarragona). Desenvolupament segona fase: 250 habitatges.
Missió: la pobresa energètica.

7

o

Can Peguera (Barcelona). 648 habitatges. Missió: informar sobre el
Pla de Futur i fer una radiografia de la situació laboral del barri porta
a porta.

Propostes d’acció no concretades (en estudi per part de l’administració competent):
o Can Puiggener (Sabadell)
o Agència de residus de Calunya (prova pilot per a la prevenció dels residus
en un barri)
o Sant Roc (Badalona) en el marc del projecte Bloc a bloc del Consorci Sud de
Badalona.
o Tarragona obrir un altre barri
•

Lloguer assequible

Col·laboració amb Gestió Veïnal en el projecte. Direcció i coordinació del Projecte Singular, i de
les actuacions als territoris, per a la constitució d’una cooperativa de lloguer:
•
•
•

Selecció de personal tècnic del projecte.
Direcció del projecte.
Coordinació dels tècnics territorials i de les actuacions.

El projecte singular, amb període d’execució fins a 31 d’octubre, preveu la creació d’una
cooperativa d’usuaris que desenvolupi l’activitat de mobilització d’habitatge buit, en la línia del
projecte de lloguer assequible engegat entre CONFAVC i Gestió Veïnal. Per CONFAVC suposarà
la dedicació en hores de tècnic de projectes i de comunicació.
Els territoris d’actuació preferent seran Vallès Oriental, Baix Maresme, Vallès Occidental i el
municipi de Barcelona. A més, es preveu fer accions d’exploració de possibilitats del seu
desenvolupament i identificació d’aliances a altres territoris com el Bages, el Garraf, el Gironès
o el Camp de Tarragona.

Barcelona, febrer de 2018
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