3a. edició dels (RE)CONEIXEMENT VEÏNALS
Presentació i Objectius
La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) és
l’organització veïnal que té com a objectiu principal la millora de la qualitat de
vida als barris i pobles de Catalunya.
Som conscients de la vulnerabilitat dels drets dels veïns i veïnes que viuen als
nostres barris davant un futur ple d’incerteses, conseqüència dels canvis d’una
brutal globalització econòmica que no pensa en les persones.
Aquests (Re)coneixements Veïnals són un instrument al servei de la nostra
tasca per a fomentar i visibilitzar la millora de les condicions de vida i la
igualtat d’oportunitats, a través del treball del dia a dia, de forma voluntària i
solidària i amb una clara visió de comunitat.
Per a complir amb els nostres objectius hem dedicat molt de temps i energies. Ara
és el moment que podem parlar de generacions dedicades a la defensa de les
condicions de vida del veïnat, identificant aliats i sinergies.
BASES:
Amb aquesta convocatòria es pretén:
 Reconèixer a les nostres associacions veïnals (AV) i federacions, el treball que
fan – moltes vegades invisibilitzat- a favor dels barris, i difondre els seus
assoliments.
 Sensibilitzar a la societat en general sobre la necessitat de la implicació en
l’acció social, degut a les seves aportacions a la comunitat.
 Situar a l’organització veïnal en el panorama que li correspon.
1. Poden a presentar candidatures les associacions i federacions sòcies de la
CONFAVC considerades de referència pel seu arrelament social.
Tant els projectes com les lluites veïnals que es presentin, han de ser
desenvolupades per les AV i FAV, tot i que poden comptar amb la
col·laboració d’altres entitats i agents del territori.
2. El Reconeixement es dirigirà a dues categories:
a. Reconeixement a la LLUITA VEÏNAL que hagi servit per centrar i
conscienciar a l’entorn sobre situacions de desavantatge social, i que aquest

esforç, hagi suposat una transformació positiva per a la comunitat respecte
situacions anteriors.
b. Reconeixement a AL PROJECTE D’INTERVENCIÓ SOCIAL que
hagi representat una contribució rellevant pel barri on s’hagi desplegat, en
tant que millora de les condicions i qualitat de vida de les persones i la
comunitat.
3. L'activitat, tant si està en funcionament com si ha finalitzat la seva
realització, correspon al període de temps dels exercicis 2017 i 2018,
fins el 2019. Tot i així, Es podran presentar projectes i lluites de convocatòries
anterior sempre i quan aquestes tinguin una evolució i/o incorporin canvis
qualitatius suficients per a considerar-los subjectes d’aquesta
convocatòria. En tot cas, a la fitxa s’ha de fer constar que ja es va presentar en
l’anterior edició, i quines han estat les aportacions en l’evolució posterior.
4. Els criteris de valoració tant en la preselecció com en la decisió final, per part
del Jurat, seran els següents:
a.
b.
c.
d.
e.

Actuacions destacades, amb un alta satisfacció de la demanda social.
Valor afegit per a la societat en el seu conjunt
Implicació de l’organització veïnal
Possibilitats de participació de les persones afectades en l’acció o projecte.
Incorporacions de noves tecnologies de la comunicació.

5. Les candidatures es formalitzaran mitjançant la complementació del
formulari allotjat a la pàgina web especial de BONES PRÀCTIQUES fins
el 22 de setembre inclòs, que serà remès a la Comissió de Valoració.
Web: http://bonesexperiencies.confavc.cat/
S’acceptaran candidatures per correu postal – adreçades al nou local
Rambla de Santa Mònica, núm 10 3er pis, 08002 de Barcelona, amb
mata-segells anterior al 22 de setembre de 2019.
Es podran adjuntar, a més, tots els documents que aportin dades rellevants i
informació complementària sobre la candidatura, així com altres suports a la
mateixa.
No seran admeses les candidatures que incompleixin els requisits formals i el
termini de presentació detallats en aquesta convocatòria. Tampoc candidatures de
les AV i/o de federacions que hagin guanyat en l’edició anterior.
6. La Comissió de Valoració, està composada pels membres de la Junta de la
CONFAVC amb les federacions veïnals sòcies que constitueixen el Consell Federal,
essent:

CONSELL FEDERAL

JUNTA DIRECTIVA


Federació d'AV de Badalona

Jordi Giró

Presidència

Federació d'AV de Barberà del Vallès



Pol Ansó

(Vice-presidència)

Federació d'AV de Barcelona



Anna González

(Secretària)

Federació Comarcal d'AV del Baix Llobregat



Torcuato Matilla

(Vice-secretari)



Alfons López

(Tresoreria)



Vocals

(Albert Torrents/ Dani

Federació d'AV de Cerdanyola del Vallès
Federació d'AV de Figueres

Roca)

Federació de l'AV de l'Hospitalet de Llobregat
Federació d'AV de Lleida
Federació d'AV de Manresa
Federació d'AV de Mataró
Federació d'AV de Mollet
Federació d'AV de Montcada i Reixac
Federació d'AV d'Olot
Federació d'AV de Sabadell
Federació d'AV de Sant Adrià del Besòs
Federació d'AV de Santa Coloma de Gramenet
Federació d'AV de Sant Cugat
Federació d'AV de Santa Perpètua de Mogoda
Federació d'AV de Sant Quirze del Vallès
Federació d'AV de Tarragona
Federació d'AV de Tàrrega
Federació d'AV de Viladecans

Coordinadora de Jubilats i Pensionistes

Un cop rebudes les candidatures i tancat el termini d’admissió, a les 24 hores del
22 de setembre de 2017, aquestes seran sotmeses a una preselecció per la
Comissió de Valoració traslladant les més rellevants al Jurat, que
posteriorment fallarà el premi. Les candidatures que no compleixin els requisits
anteriors no seran admeses. En tot cas, la documentació presentada no serà
retornada, ni es mantindrà correspondència sobre la mateixa.

Les candidatures premiades donaran el seu vist i plau a la publicació
dels premis a la pàgina Web de l’entitat.
7. Per l’anàlisi de les candidatures es comptarà amb un JURAT INDEPENDENT,
compost per DUES persones de reconegut prestigi i significada sensibilitat
envers els temes socials, dues persones representats de les entitats
guanyadores de l’edició anterior; una entitat feminista i el president de
la CONFAVC.
Els seus noms seran publicats durant la campanya de divulgació dels
Reconeixement públics.
8. El premi s’atorgarà a la candidatura que obtingui la majoria dels vots del jurat.
Les persones membres del Jurat actuaran amb independència en el procés de
selecció.
En cas d’empat la Presidència del Jurat disposarà de vot de qualitat.
9. El Reconeixement consta del lliurament del llibre “Construint la ciutat
democràtica”, un diploma i una quantitat en metàl·lic de 300,- €, per a cada una
d’elles.
Per a rebre’l la persona representant de l’entitat guardonada, haurà d’estar present
en l’acte de lliurament del premi.
10. S'obrirà un termini de temps de l'1 al 10 d’octubre del 2019, on es podrà
realitzar a través del nostre web, una votació popular de les
candidatures rebudes. El resultat de major votació serà comunicat a l’entitat
guanyadora, el mateix dia de l'esdeveniment dels Reconeixements Veïnals.
11. El premi consistirà en un diploma i un exemplar del llibre “Construint la ciutat
democràtica”.
12. Enguany els (Re)coneixements Veïnals donaran també un “(Re)coneixement
Honorífic a una lluita veïnal destacada d’àmbit estatal.
Mes informació:
Per a qualsevol dubte o aclariment sobre aquesta convocatòria, poden posar-se en
contacte amb la CONFAVC a través del correu electrònic veins@confavc.cat o del
telèfon 93 268 89 80.

