Distribució de lots alimentaris des de la FAVGram

II.1. Mobilització i impacte

ODS
treballats

Campanya #Cuidem-nos des dels barris
veïnat que s’afrontava per primera vegada un a
estat d’alarma per pandèmia. També, a partir de
les notícies i els butlletins mensuals, es van dedicar molts esforços a divulgar com el nou context
pandèmic afectava la vida associativa a l’hora
d’obrir les entitats veïnals i començar a fer activitats; en quines condicions fer les assemblees i en
quins terminis legals, etc.

Aquesta campanya va centralitzar els primers
moments de l’estat d’alarma i el confinament estricte entre març i maig, i es va basar en moltes
actuacions des de molts fronts de la crisi. En un
primer moment, va ser una campanya bàsicament comunicativa: es va obrir un espai especial
a la nostra web amb recursos informatius - mesures de prevenció publicades per CatSalut,
xarxes d’ajuda mútua dels barris- davant d’un
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socials”. L’entrega del premi es va fer virtualment
en el marc del Lliurament dels Premis i Beques
de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut
de Catalunya i de Balears el mes d’octubre.

Paral·lelament, i dins d’aquesta campanya, es
va voler donar resposta a la situació d’emergència alimentària generada per les dificultats
sobrevingudes a molts barris arran de la pandèmia i les seves conseqüències sociolaborals. En
aquest sentit, vàrem organitzar la distribució de
250 lots de productes agroecològics a famílies
vulnerables de barris de rendes baixes de l’àrea
metropolitana de Barcelona.

Per aquest mateix paper actiu en la pandèmia,
el president de la CONFAVC, Jordi Giró, va participar el mes de desembre en el seminari organitzat per la Fundació Víctor Grífols i Lucas
i la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (SESPAS) en el qual, des
de diferents perspectives – la de la CONFAVC la
participació ciutadana - es van valorar les possibilitats d’assumir col·lectivament temes de salut
pública.

Per la globalitat de la campanya que donava una
resposta ciutadana a la crisi sanitària, la junta de
la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears va voler atorgar el seu premi anual a la CONFAVC pel seu paper actiu en la crisi sanitària
i com a representació ”de tot el veïnatge de Catalunya, reconeixent l’esforç enorme per aturar la
COVID-19 minimitzar els seus efectes de salut i
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Salut i participació als Plans estratègics
Ens vàrem proposar participar de forma activa en
els òrgans de participació dels diferents departaments del Govern, especialment en l’àmbit de la
salut, ja que en el curs del 2020 finalitzaven la totalitat dels Plans estratègics de les diferents regions
sanitàries i tocava fer dues coses: valorar de forma
conjunta els resultats dels plans estratègics territorials (quadriennals) i començar a participar en el
disseny dels futurs nous plans.

cap d’elles es van plantejar els nous plans sanitaris.
Aquí també caldria afegir, que en decretar-se l’estat
d’alarma, ens vam adreçar a la Secretaria General
del departament de Salut, posant a la seva disposició no només la nostra organització sinó també
els locals de les nostres entitats per tot allò que
previsiblement podria ser necessari: la resposta no
va arribar mai.

El resultat va ser un altre esperat: molt poques regions sanitàries van convocar reunions telemàtiques. Les que ho van fer - Barcelona i Alt Urgell per
exemple - sense massa èxit de participació i en

La mateixa resposta hem rebut quan ens hem interessat per conèixer quins plans i/o estratègies
hi havia previstes per la reobertura dels Centres
d’Atenció Primària.

L’Amiant i les assignatures pendents
webinars online i treballant en xarxa el tema de
l’amiant, com amb l’entitat España sin Amianto, i
amb la FAVBarcelona i l’AV Badia del Vallès, entitats que els seus municipi quals ben aviat disposaran del primer mapatge d’amiant a la seva vila de
tot el país. Ho hem fet en les dues línies establertes
en el Pla de Treball: participant-hi activament i difonent el tema a la nostra xarxa territorial.

Les mateixes circumstàncies van afectar la Comissió Interdepartamental de l’Amiant que fins al 2020
no va veure la primera llum. Aquesta primera sessió
es va realitzar amb les persones representants purament institucionals, sense presència de les entitats socials, a excepció de MACOSA. En aquest encontre no va acordar res més que la creació d’una
subcomissió de seguiment.
Paral·lelament hem estat col·laborant en diversos
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Mobilitat
del Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. Situació idèntica és la què hem viscut
en el Pla Territorial del Penedès.

Hem tingut oportunitat de treballar, malgrat les condicions de l’estat d’alarma, amb les administracions locals i el departament de Territori i Sostenibilitat sobre el Pla Específic de Mobilitat del Vallès
(PEMV) sobre el qual, a hores d’ara ja disposem
d’un document definitiu que serà presentat al Consell Comarcal.

Destaquem que els treballs del Pla d’infraestructures i transport no s’han aturat tampoc. Sobre
aquest estem treballant per incloure aspectes relacionats amb la igualtat de gènere i discapacitats sense deixar de banda, òbviament, el principi
d’equitat territorial.

De la mateixa manera, telemàticament, hem participat i aportat propostes a les sessions ordinàries

Eix Besòs
Amb l’objectiu de l’elaboració d’una agenda veïnal
per impulsar canvis estructurals de l’entorn urbà
i social de la zona del Besòs, el febrer del 2020
es van organitzar unes primeres jornades fundacionals en la qual hi van participar activistes de
les federacions metropolitanes implicades - FAVGram, FAVBarcelona, FAVBadalona, FAVMir -, a
més de la Plataforma per les Tres Xemeneies, i les
AV Sant Joan Baptista (de Sant Adrià del Besòs) i
l’AV del Maresme (de Barcelona). Les jornades van
durar dues sessions -divendres 21 i dissabte 22 de
febrer de 2020-a partir de les quals es va generar un
full de ruta al voltant de sis temes vertebrals: l’habitatge, l’activitat productiva i el patrimoni, el transport i les infraestructures, el medi ambient i l’àrea
metropolitana.

Aquestes jornades van ser el punt de partida de la
futura Coordinadora Veïnal de l’Eix Besòs que farà
més actuacions al llarg del 2020 i 2021 amb l’horitzó de forçar una forta intervenció pública i social a
l’Eix Besòs perquè deixi de ser el “pati traster” de la
zona metropolitana i permeti transformar les condicions actuals en oportunitats de desenvolupament
i benestar per al conjunt dels seus habitats.
En la mateixa direcció i en aquest pol de debat de
l’Eix Besòs, es va presentar el mes de juliol el “Projecte fundacional de la Zona de les Tres Xemeneies i la Nau de Turbines” , impulsat per les AV badalonines i comissions de treball de la FAVBadalona ,
i sota l’expertesa de qui va ser rector de la Universitat de Barcelona i Secretari d’Estat (2008-2012),
Marius Rubiralta.

Jornades de la Coordinadora Veïnal de l’Eix Besòs
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Alumnes beneficiats per les Beques Joves Talents

Aula Actual: l’ escola de vida telemàtica

16
Tallers d’entrenament
mental: 16 persones
assistents

20

14

Beques Joves
Talents: 20 joves
universitaris/es

Reforç educatiu:
14 joves beneficiaris/àries

Amb el confinament, la proximitat l’hem hagut de
reinventar com en tants altres programes. Els gestos, la mirada, la paraula ha passat a una pantalla,
però el contacte hi ha estat igualment.

miques i familiars amb les que han de bregar.
Ens enorgulleix poder dir que el 51% d’aquests
estudiants són dones, contribuint amb aquesta decisió a incorporar la perspectiva de gènere en formacions científiques i tecnològiques
altament masculinitzades.

En el 2020 teníem un equip de 7 persones que
responien al nucli d’Aula Actual i que ha treballat
per a implementar els següents programes sota
el paraigües d’aquest projecte socioeducatiu de la
CONFAVC:
✓

Activació de la gent gran: Hem comptat amb 2
monitores que han dinamitzat els tallers d’entrenament mental per les persones grans, de
forma virtual, amb 16 persones assistents.

✓

Joves Talents: lluita contra la desigualtat
d’oportunitats. Segons les avaluacions realitzades, els i les 20 joves universitàries beneficiades amb la Beca Joves Talents segueixen
totes les carreres científiques que van triar amb
alts resultats acadèmics.

✓

El servei de mentoria que reben per part d’Aula
està molt ben valorat per prevenir l’abandó en
algun d’ells/es a causa de les dificultats econò-
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✓

Reforç educatiu entre iguals: Hem inclòs una
capacitació d’aquests i aquestes Joves Talents perquè poguessin fer l’acompanyament
a 14 alumnes amb dificultats d’aprenentatge
de secundària i batxillerat, en dos centres de secundària on van estudiar. Ha tingut un impacte
molt positiu en les habilitats socio-emocionals
d’aquests estudiants.

✓

Una nova web on es poden identificar millor
tant els programes d’Aula Actual com els públics que empoderem, sota aquesta mateixa
mirada d”Escola de Vida” que dóna recursos a
la comunitat. A més, la nova web conté on-line
els recursos didàctics que fem servir i que són
accessibles a tothom i poden descarregar-se.
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A-porta: acompanyant amb mesures

1.404

Barris: Rocafonda (Mataró)
Can Mariner (Santa Coloma de
Gramenet), Can Puiggner (Sabadell),
Ciutat Meridiana, Torre Baró i Valbona (Barcelona)

Habitatges visitats:
1. 404

Persones beneficiàries:
4.212

Amb el repte i missió de “Contra la soledat, un SOL
a casa”, també hem d’esmentar que a través de la
cooperativa veïnal de la CONFAVC , Ser Barri SCCL
i gràcies a que va quedar seleccionada pel projecte “Lliures” – promogut per Coop 57, Òmnium Cultural i ECAS- es va poder desplegar un A-porta a la
Zona Nord de Barcelona - Ciutat Meridiana, Torre
Baró i Vallbona- que tenia com a missió la detecció
de llars amb problemes de soledat.

El 2020 ha estat un any difícil per aquest projecte
ja que A-porta és un projecte amb un important
component presencial per acomplir els seus objectius de creació de vincles, trencament de desconfiances i empoderament de les persones. Sobtadament la Covid ens va obligar a replantejar la
intervenció i adaptar-la a les restriccions sanitàries. Vam incorporar als equips, mascaretes, gel i
pantalles, i estratègies a través dels timbres d’escala o Whatsup, evitant el contacte personal. Malgrat tot això, el confinament va obligar enviar a les
Picaportes de Can Mariner a una ERTO i aturar la
data d’inici del projecte al barri de Can Puiggener
(Sabadell) i Rocafonda (Mataró).

Finalment, valorant la innovació social de la metodologia i com reforça llaços de solidaritat als
barris i empodera al veïnat, la Direcció General
d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de
Treball, Afers Socials va atorgar a A-porta el Premi Civisme- categoria Innovació. Recordem que
aquest és el tercer guardó que suma el projecte:
ja el 2018 va estar reconegut 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.

Va ser entre els mesos de setembre i octubre quan
vam reprendre l’activitat presencial a Can Puiggener amb totes les mesures indicades i a la resta
de llocs, a través de telèfon i eines telemàtiques.
Malgrat totes les dificultats, la feina realitzada tal
i com es pot veure, va tenir un impacte important i
gràcies a això els diferents ajuntaments vam veure
la necessitat de continuar desplegant A-porta als
barris durant l’any 2021.

Picaportes al barri de Rocafonda de Mataró
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