COMUNICAT DE PREMSA
El projecte d’empoderament veïnal A-porta guanya el
Premi Civisme a la Innovació del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
El jurat ha destacat la total unanimitat en l’elecció del projecte en la seva
categoria “perquè empodera el veïnat i crea xarxa comunitària”
Barcelona, 22 de desembre de 2020.- El projecte d’empoderament veïnal A-porta de
la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) ha guanyat el Premi de
Civisme en la categoria d’Innovació, que impulsa la Direcció General d'Acció Cívica i
Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya. Aquesta categoria dels premis posa en valor les accions i produccions que
hagin excel·lit per la innovació en el camp del civisme i dels valors.
L’acte d’atorgament dels Premis, que s'ha fet de manera virtual, ha estat presidida
pel director general d'Acció Cívica i Comunitària, Bernat Valls; el responsable
del programa de Civisme i Valors del Departament de Treball, Afers socials i
Famílies, Jaume Forest i la presidenta d’Etic Habitat, membre i representant
del jurat, Aida Marzo.
Per part de la CONFAVC, ha recollit el premi “virtualment” el seu president,
Jordi Giró, que ha agraït enormement el guardó i el reconeixement que
aquest premi suposa per l’A-porta, un projecte a on veïns i veïnes carismàtics,
formats i coordinats, piquen les portes del veïnat del seu barri per apoderarlo i assessorar-lo per millorar la seva vida.
Amb una ajuda econòmica de 2.000 euros, aquest és el tercer guardó que suma el
projecte A-porta. El 2018 va estar premiat com a millor projecte social d’Espanya pel premi
“la Caixa” a la Innovació i la Transformació Social i el 2019 obtenia el guardó “Desafío
RECI 2018-19 Diversity Advantage” de la Red Europea de Ciudades Interculturales (RECI),
impulsada pel Consell d'Europa.
El jurat ha considerat que A-porta és “l’essència mateixa del que és el treball
comunitari i la xarxa comunitària” i que a més “és perfectament adaptable a la
situació que estem vivint perquè empodera els veïns i les veïnes a crear vincles, essent un
projecte que funciona al 100%.” A més, Aida Marzo, representant del jurat, ha volgut
subratllar com el projecte va ser escollit per unanimitat als pocs minuts de ser presentat en
la categoria d’innovació dels Premis Civisme.
El president de la CONFAVC, Jordi Giró, ha agraït el reconeixement i ha destacat
com A-porta “és un gran projecte que té l’essència en el treball comunitari i en

l’apoderament, també en l’essència veïnal, de veí a veïna.” A més, ha afegit: “Aquest
projecte no està fet, l’anem construint cada dia, i volem que sigui útil, per la CONFAVC,
però sobretot per les veïnes dels barris, i per entrenar un treball amb l'administració
perquè junts segurament podem arribar a totes aquelles persones que moltes vegades se'ns
escapen i que entre totes podem donar-los recursos i ajudar-les.” Finalment, ha conclòs:
“El premi és un reconeixement però també una empenta a una càrrega d’energia per a les
persones que estem fent el projecte.”
Finalment, el director general d'Acció Cívica i Comunitària Bernat Valls ha
subratllat, respecte de l’agraïment que ha fet la CONFAVC per la consecució del premi:
“Us tornem multiplicats per 7 milions de persones la vostra gratitud perquè el nostre
agraïment és de país. Per la connexió i connectivitat amb les persones i per la positivitat
que transmet.”
Els Premis de Civisme - d'una dotació total de 20.00o euros- tenen com a
objectiu estimular i premiar accions, treballs, innovacions, entitats i persones
que, des d'àmbits professionals i franges d'edat ben diferents, tractin el
civisme o proposin reflexions, actuacions i millores al seu entorn. Com a
novetat, enguany s'incorpora una setena categoria, el Premi de Civisme a la cohesió social,
que vol reconèixer persones o organitzacions d'aquest àmbit que destaquen per una
conducta exemplar a nivell cívic o per una trajectòria en aquest sentit. Enguany hi ha set
categories, ja que s’ha incorporat un nou guardó, el Premi civisme a la cohesió social.
Quant al 5è Premi de Civisme a la innovació -que ha obtingut el projecte A-porta- té
l'objectiu de premiar les accions que, un cop posades en pràctica, hagin suposat una
innovació en la millora del civisme i la convivència, tant d'un col·lectiu específic com del
conjunt de la societat.
Per a més informació: Neus Ràfols, Premsa CONFAVC 653794350/
932688980
PD: Us adjuntem fotografies de l'equip de Picaportes desplegades a Sabadell (barri Can
Puiggener) i Mataró (barri Rocafonda)

