II.3. Lideratge i formació

cuments didàctics per a treballar el llenguatge
des de la perspectiva de gènere, una exposició
pròpia i web per a visibilitzar les aportacions de
les dones als barris, “Les dones del moviment
veïnal d’avui d’ahir”, entre d’altres.

L’Eix ha treballat el foment dels lideratges a través
de dues puntes de llança estratègiques: enfortir els
lideratges des de la perspectiva de gènere - campanya Barris Violetes -, i a través de la nova escola
veïnal, Trama, concebuda com una xarxa d’activitats formatives. Vegem les principals actuacions:

✓

Un webinar per a pensar en com construir barris des de la perspectiva de gènere que es va
celebrar el dia 14 de desembre, comptant amb
els testimonis de dones del moviment veïnal de
Lleida, L’Hospitalet, Badalona, Terrassa, Barcelona, Badalona i Mataró.

✓

Teixim xarxa amb altres entitats i ens reincorporem a la Plataforma contra les violències
masclistes.

Campanya BARRIS VIOLETES:
✓

Apartat Barris Violetes a la pàgina web
(https://confavc.cat/barris-violetes/) on es poden descarregar recursos rellevants perquè
les AV i federacions els puguin utilitzar com a
punt de partida per a treballar la perspectiva de
gènere transversalment. Documents tant rellevants com el Pla d’Igualtat de la CONFAVC, do-

MEMÒRIA 2020

21

C O N F AV C

TRAMA: la xarxa d’activitats formatives:

Va comptar amb l’Emma Escolano, de la
Federació d’Ateneus de Catalunya, i amb
l’Enric Capdevila de la Casa d’Orlandai.

Es va crear Trama adaptada al context actual, per
tant molt focalitzada en serveis i activitats dissenyades per a poder seguir tant virtualment com
presencialment. Aquesta escola veïnal no serà només un espai físic centralitzat, sinó que incorpora,
ja des del primer moment, un ventall ampli de possibilitats de participar en els programes formatius, combinant adequadament la hibridació entre
els formats presencials i els telemàtics. El mateix
disseny del logotip, emfasitza aquest concepte de
“Trama”, ordit, que seguint també la línia corporativa de la CONFAVC.
✓ Càpsules audiovisuals formatives: En aquest
sentit s’ha fet un disseny de programa formatiu
a través de càpsules audiovisuals de minutatge
breu, comptant amb l’expertesa de persones
rellevants en cada àmbit – tant des de l’Acadèmia com des del treball activista i la pràctica
- i que intervenen parlant d’acció comunitària
- Antonio Alcántara, Ernesto Morales, Oscar
Rebollo-; participació ciutadana - Quim Brugué- diversitat cultural - Jèssica Sala -, i sobre
funcionament associatiu i incidència política
-Oriol Barba i Pep Martí. Aquests vídeos s’han
publicat a una pàgina web específica creada ad
hoc i s’ha anant fent divulgació durant tot l’any
2020. Enllaç: https://www.trama.confavc.cat/
✓

Cal destacar que tots quatre webinars van tenir
molt bona rebuda i van mobilitzar una suma de 88
persones. Aquest format ens ha obligat a treballar,
i per tant llogar, la plataforma Zoom i fer una mínima formació per al seu ús.
✓

Celebració de quatre webinars:
• “L’hora violeta: repensant els barris des de
la perspectiva de gènere”. (Ja n’hem parlat
anteriorment)
• “Polítiques públiques i dret a l’habitatge”
es va celebrar el 10 de desembre sobre
com es defineix una política d’habitatge,
quines són les competències de cada administració i els eixos bàsics a tenir en
compte per a garantir el dret a l’habitatge.
Va comptar amb la Núria Colomé i Paula
Martí de la cooperativa Celobert.
• “Polítiques públiques d’urbanisme”, es va
celebrar el 25 de novembre sobre què és
l’urbanisme, les figures de planejament i
es van exposar casos d’estudi els quals els
moviments socials podem promoure des
del territori. Es va comptar amb l’Arnau Andrés de la cooperativa Lacol.
• “Equipaments socials: motor d’energia comunitària”, celebrat el dia 17 de novembre
sobre el paper cohesionador dels ateneus.
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Documents didàctics sobre gestió associativa:
Per tota aquesta tasca es va comptar amb un
professional per reforçar les tasques de formació i totes aquelles que han de veure amb els
aspectes de gestió associativa. En aquesta línia
s’han desenvolupat els següents documents:
• Fitxes de bones pràctiques de gestió associativa que de forma amena exposen
recomanacions i fitxes amb indicadors
d’autoavaluació. Per exemple, relleus a les
juntes directives, bones pràctiques associatives, etc. Estan pendents de maquetació.
• Tríptic que explica l’ itinerari per a la constitució d’una associació, com federar-se
a les FAV i CONFAVC (enllaç: https://confavc.cat/wp-content/uploads/2020/06/QUADR%C3%8DPTIC-COM-SER-AV-DEF-DEF-1.
pdf
• Hem elaborat una Guia Comunitària com
a document formatiu i de suport a les activitats als projectes als barris, pendent de
maquetar.

Antonio Alcántara, expert en acció comunitària
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