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ACCIÓ SOCIAL
1.- A-porta
Zona Nord
Hem acabat durant l’any 2019 tota la Zona Nord: Ciutat Meridiana, Vallbona i
Torre Baró. Amb aquest objectiu assolit acaba el projecte plurianual el 31 de
desembre amb la incertesa de la seva continuïtat durant l’any 2020. De les 5.200
habitatges existents a la Zona Nord hem aconseguit fer 2.330 entrevistes, per
tant tanquem el projecte amb unes dades importants que consoliden l’èxit del
projecte.
A Can Peguera
Vam finalitzar la segona fase amb una nova missió més relacionada amb el pla de
futur i la seva implantació per una banda i per altra, l’anàlisi d’alguna eina que
pugui servir com mesura d’autocupació. Resultat d’aquesta experiència va ser la
constitució de la cooperativa Ser Barri, SCCL, la qual ha estat donant aquest any
2019 serveis al projecte A-porta a través de la contractació de dos persones
coordinadores i una picaporta, per desenvolupar tasques a Zona Nordi i a Can
Paguera.
A més, el 7 d’abril vam quedar guanyadors de la 5a edició dels Premis “la Caixa”
a la Innovació Social 2018, en reconeixement a les aportacions amb solucions
innovadores a les problemàtiques socials actuals i amb una visió transformadora
de la societat, una de les puntes de llança del projecte A-porta. Vam assistir a la
recollida del Premi al CaixaForum de Madrid.
El 30 de setembre tornàvem a Madrid a recollir un altre guardó, el premi
Desafio RECI 2018 “Diversity Advantage”, de la Red Europea de Ciudades
Interculturales (RECI), impulsada pel Consell d’Europa. Es tracta d’un
reconeixement a la nostra feina a l’hora d’interpretar la diversitat com una
oportunitat per a la innovació, la cohesió i el desenvolupament global de la nostra
societat.

2.- Acompanyament a joves universitaris sense recursos
Aquest projecte en col.laboració amb la Fundació AGBAR pretén fomentar el
desenvolupament formatiu de joves amb talent però sense prou recursos
econòmics. Des de la Fundació AGBAR es financia el cost de la matrícula,
transport i materials i des de la Fundació CONFAVC hem fet la cerca dels nois i
noies (12) a través dels IES amb els qual col.laborem actualment (Sant Joan
Despí, Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Nou Barris de

Barcelona i Esplugues). Així mateix fem una orientació
tutorial durant el dos primers anys de carrera. També per a l'entrenament de
competències i la preparació al mercat de treball. Aquest any farem la recerca de
dos nois i noies més que s’afegiran als 12 actuals i els incorporarem a
l’acompanyament i tutoria paral·lela als seus estudis.

FORMACIÓ
A petició de la CONFAVC i durant el darrer quadrimestre de l’any un membre
del patronat ha elaborat una proposta d’Escola de Formació Veïnal. Aquesta
proposta ha estat treballada i discutida a través d’un parell reunions del patronat,
lliurant un document final al desembre a la CONFAVC per a la seva presentació
als òrgans corresponents.
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