Reconeixements Veïnals 2021

Candidatures de
ProjecteS

Reconeixements Veïnals 2021/Projecte
NÚM. 1 Nom AV : Associació de veïns d'Arenys de Mar 2020 AVAM
CATEGORIA: Projecte NOM DEL PROJECTE : “Fes-te R”
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Reciclar, reutilitzar i reparar articles per posar-los a la venda a
preu popular (1€), sobretot material escolar, per ajudar a
famílies arenyenques vulnerables o en risc d'exclusió social;
tan com per comprar barat, com per poder participar amb una
parada i recaudar una ajuda econòmica amb la venda d'articles i
objectes, fomentant la re-utilització i a la vegada, ajudant en la
lluita contra el canvi climàtic.

OBJECTIUS:
 Reciclar, re-utilitzar i reparar articles per donar una 2a vida i
disminuir el sobre consum.
 Conscienciar a la societat civil i sobretot als més joves, de la
importància del reciclatge i del canvi climàtic.
 Ajudar a famílies vulnerables o en risc d'exclusió social a
obtenir articles a preu popilar 1€ i ajudar-les econòmicament,
oferint la possibilitat de montar una parada. -Fer pedagogia
de consum just i de proximitat.
 Donar l'oportunitat als més joves i infants a posar una
parada per començar a involucrar-se en les lluites socials i la
seva importància.

 Contribuir amb el medi ambient

ACTUACIONS RELLEVANTS:
S'organitza el projecte cada 4 mesos per aprofitar les campanyes
d'estiu, tornada a l'escola, Nadal i reis i tardor.

PERSONES BENEFICIÀRIES:






Veïns i veïnes d'Arenys i altres poblacions.
Famílies vulnerables.
Famílies o persones en risc d'exclusió social.
Immigrants participants.
MENAS

ENTITATS INVOLUCRADES:






AMPA Escola Maragall.
*Osset blau. (Negoci privat)
*Tasca Gat. (Negoci privat)
*La cuina de la iaia Pepa. (Negoci privat)
*negocis sense ànim de lucre per aquesta activitat. AVAM.

REPTES ACONSEGUITS?
 Tots.
REPTES PER ASSOLIR:
 Ampliar la participació ciutadana tan en la venda com en la
compra.
 Seguir fent pedagogia del recicli reutilització.
 Ampliar el ventall amb possibles incorporacions d'altres
entitats.
 Aconseguir reparar i vendre mobiliari.
 Aconseguir reparar i vendre electrodomèstics.

ALTRES OBSERVACIONS
Som novells, de fet portem 2 anys en actiu i malgrat la pandèmia
hem pogut realitzar més projectes solidaris. Estem molt
il.lusionades per seguir lluitant per els i les nostres veïnes i
aconseguir una societat justa i sense desigualtats.
MATERIAL GRÀFIC :

Reconeixements Veïnals 2021/Projecte
NÚM. 2 Nom AV : Federació d'Associacions de Veíns de Lleida
CATEGORIA: Projecte NOM DEL PROJECTE : Programa
Lleida TV: ACTIVA'T A CASA
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Programa contenidor adreçat al públic gran que està confinat
a casa i no té accés a internet.
Un espai positiu pensat per aquestes persones amb l’objectiu
d’activar-les, fer-los fer exercici, amb consells diversos per tenir el
cos i la ment en forma.
Una coproducció de Lleida TV, la Federació d’Associació de Veïns
de Lleida i la Regidoria de Participació i lluita contra la corrupció
de l’Ajuntament de Lleida.
La Regidoria de Participació de l’Ajuntament de Lleida juntament
amb la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida i totes
aquelles associacions veïnals que van participar, van impulsar un
projecte dirigit a la gent gran i a la ciutadania en general, dels
barris i partides de l’Horta de Lleida, amb l’objectiu de fer-los
passar més agradablement el temps i de manera més saludable
per tal de millorar la situació de confinament viscuda deguda al
COVID-19.
Aquest programa es va emetre a LLEIDA TV des del dia 8
d’abril de 2020. Adreçat a la ciutadania de Lleida en general i
en concret, a la gent gran, amb l’objectiu d’ajudar a les

persones que no tenen accés a les xarxes socials i oferir-los
un seguit de diverses activitats per fer des de casa i així
aconseguir una millora en la situació de confinament a causa
del COVID-19.
El contingut del programa:
• Un primer bloc, amb exercicis de gimnàstica, treballant cada una
dia una part diferent del cos.
• Segon Bloc: Relaxació i Respiració i Nutrició.
• Tercer Bloc: Activitats diverses com balls de saló, música,
artesania, manualitats, etc. •
Consells Finals, basats en les recomanacions emeses per Sanitat.
Ressaltar que totes les activitats es van poder fer gràcies a la
col•laboració de totes les persones monitores amb caràcter
altruista i voluntari. Al web de Lleida es van penjar tots els
programes sencers el dia següent a la seva estrena.
OBJECTIUS:
Programa dirigit a la gent gran i a la ciutadania en general, dels
barris i Horta de Lleida, que es troben a les seues cases, amb
l’objectiu de fer-los passar més agradablement el temps i de
manera més saludable per tal de millorar la situació de
confinament actual que estan vivint deguda al COVID-19
ACTUACIONS RELLEVANTS:
Aquest programa es va iniciar el dimecres 8 d’abril 2020 i es va
emetre de dilluns a divendres a les 10.30 hores i a les 16.30 h en
redifusió. I uns resums els dissabtes i diumenges a les 10 hores.
https://lleidatv.alacarta.cat/activat_a_casa
PERSONES BENEFICIÀRIES:
Gent gran i ciutadania en general dels barris i Horta de Lleida
ENTITATS INVOLUCRADES:

Associacions veïnals de Lleida i Regidoria de Participació
Ciutadana
REPTES ACONSEGUITS?
Va arribar a un gran número de públic, va agradar molt a tothom i
va ajudar en el dia a dia de la situació de la pandèmia COVID-19.
REPTES PER ASSOLIR:
 Cap
ALTRES OBSERVACIONS
ACTIVA’A A CASA, va ser programa finalista de la 26a EDICIÓ
DELS PREMIS ZAPPING. El 22 de juny de 2021, Toni Baró,
president de la FAVLL, va assistir a la gala de lliurement de premis
de la 26a edició dels Premis Zapping, juntament amb Òscar
Fernández, cap de programes de Lleida TV i la regidora de
Participació, Elena Ferre. Aquests guardons són el reconeixement
més directe del públic als professionals, als distribuïdors i als
creadors d’un oci audiovisual de qualitat: televisió, internet i
videojocs i dins la categoria de Televisions Locals va ser finalista
el programa Activa’t a casa de Lleida TV organitzat per la
Federació d’Associacions de Veïns de Lleida i la Regidoria de
Participació i lluita contra la corrupció de l’Ajuntament de Lleida,
acte que va tenir lloc de forma presencial a l’Auditori de
CaixaForum de Barcelona.

MATERIAL GRÀFIC :

Reconeixements Veïnals 2021/Projecte
NÚM. 3 Nom AV : AV Bufalà CATEGORIA: Projecte
NOM DEL PROJECTE : Aprenem connect@ts
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Projecte socio educatiu per ajudar als infants de 4t, 5è i 6è de
primària (derivats per l'escola) a ajudar a fer els deures o
ajudar-los amb matèries amb les que tinguin més dificultats.
S'ha dut a terme gràcies a grup de voluntaris i també a alumnes
de 4t de l'ESO d'un Institut del barri. L'any passat el vam oferir
online, aquest curs majoritariament es farà presencial.
L'any passat vam aconseguir una donació d'ordinadors per tal de
que alguns d'aquests infants poguessin participar al projecte, ja
que no disposaven d'equips informàtics. Es tracta d'un dels
projecte socio educatius que ofereix la nostra biblioteca
autogestionada "Maria Aurèlia Capmany".
OBJECTIUS:
Afavorir i treballar per aconseguir un millor rendiment a l'escola
d'aquests infants. Ajudar a famílies que no poden asumir el cost
d'un reforç escolar, ja que nosaltres ho oferim gratuitament.

ACTUACIONS RELLEVANTS:
- Trobada inicial telemàtica amb tots els voluntaris i la dinamitzadora
del projecte

- Reunió amb la Cap d'estudis d'escoles per inici curs
- La Cap d'estudis ens fa traspàs dels alumnes que participaran al
projecte i la dinamitzadora es posa en contacte amb les seves
famílies per explicar el projecte un altre cop i fer una trobada d'inici
de curs i presentar al voluntari que estarà amb els seu fill/a i pactar
el dia i horari setmanal
- DRIVE compartit amb materials i recursos educatius que els
voluntaris faran servir si els cal
- Trobades trimestrals de voluntaris
- Avaluació final de curs amb escola, voluntaris i famílies
PERSONES BENEFICIÀRIES:
El projecte Aprenem connectats, l'any passat va atendre a 16
infants. Enguany començarem al novembre i el nombre serà
aproximat. Infants de primària, alguns d'ells en risc d'exclusió
social.

ENTITATS INVOLUCRADES:
 Escola PLanas i Casals,
 Institut Pompeu Fabra,
 Plataforma per la LLengua

REPTES ACONSEGUITS?
L'avaluació final feta amb l'escola, els voluntaris i les famílies va
ser molt positiva. De fet van demanar continuitat al projecte.
REPTES PER ASSOLIR:
Donar-li continuitat en el temps. I poder aconseguir més voluntaris
per poder arribar a més infants.
MATERIAL GRÀFIC :

Reconeixements Veïnals 2021/Projectes
NÚM. 6 Nom AV : Taula de Salut Comunitària Sabadell Sud
CATEGORIA: Projecte
NOM DEL PROJECTE : “Taula de Salut Comunitària Sabadell
Sud”
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Fes salut, Mou-te!!! Més exercici, més salut mental. Campanya per
promoure l’activitat física i l’esport amb la finalitat de millorar la
salut física i la salut mental de les persones del districte sisè de
Sabadell Portada a terme per la Taula de Salut Comunitària de
Sabadell Sud formada per les entitats del districte ( Casals i
Centres Cívics de Rogelio Soto i la Creu de Barberà, la Ludoteca
MB2, Punt Òmnia, Fundació la Pedrera) , Associacions de veïns,
dels barris d'Espronceda, Campoamor, Les Termes i la Creu
de Barberà, farmàcies, l’Ajuntament de Sabadell i el CAP
Sabadell Sud i Cap Creu de Barbera de Sabadell.
La campanya s’iniciarà el dia 13 d’octubre i finalitzarà el diumenge
dia 24 amb una gran festa final. Constarà de diverses activitat
esportives al barri com jornades de portes obertes, exhibicions,
master class al carrer, americana de pàdel entre altres activitats.
També es portarà a terme una exposició fotogràfica simultània a
les diferents entitats del districte que faran referencia a l’exercici
físic i la salut mental de les persones, protagonitzada per veïns del
barri. "Fotoveu fes salut Mou-te".

Acabarem amb la festa final el darrer dia 24 d'octubre a la plaça
de la Creu de Barberà de 10h a 14h on hi haurà actuacions i
exhibicions gratuïtes de balls, esports i caminada popular.
OBJECTIUS:
Millorar la qualitat de vida i la salut comunitària del districte 6 de
Sabadell
ACTUACIONS RELLEVANTS:
Fes Salut, mou-te!!!
PERSONES BENEFICIÀRIES:
La població del Districte 6
ENTITATS INVOLUCRADES:
 Associacions Veïnals de Campoamor, Espronceda, Les
Termes, la Creu de Barberà
 Casals i Centres Cívics Rogelio Soto i la Creu de Barberà,
 Xarxa Òmnia,
 Fundació la Pedrera Farmàcies,
 Ajuntament de Sabadell i Cap Creu de Barberà i Cap
Sabadell Sud.
REPTES ACONSEGUITS?
 Millora de la qualitat de vida dels veïns de Sabadell Sud,
 Afavorir la cohesió social
REPTES PER ASSOLIR:
Continuar amb els projectes pendent: Escola de Salut
Altres :
Projectes de la Taula en marxa: Escola de Salut i Espai Criança
MATERIAL GRÀFIC :
Veure vídeo explicatiu :
https://youtu.be/PLJ7e_Xs35E

Reconeixements Veïnals 2021/Projecte
NÚM. 8 Nom AV : FAVSabadell
CATEGORIA: Projecte
NOM DEL PROJECTE : TAULES DE BARRI PARTICIPATIVES
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
AMB EL NOU GOVERN MUNICIPAL ESTEM SENSE
REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, I PER TAN ELS
CONSELLS DE DISTRICTE NO FUNCIONEN. DES DE L'ANY
2020 LA FAV SABADELL VA COMENÇAR UN PROCES
CONJUNTAMENT AMB L'AJUNTAMENT PER REDACTAR UN
NOU REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ. ENCARA AVUI TENIM
UN ESBORRANY. PER ALTRA BANDA, PER PODER
TREBALLAR ALS BARRIS MENTRES NO TENIM REGLAMENT
NI ESPAI PER PARTICIPAR, AL MES DE SETEMBRE DEL 2020
VAREM COMENÇAR A CONSTITUIR LES TAULES DE BARRI.
FINS LA DATA D'AVUI S'HAN CONSTITUIT 14 TAULES. EN
AQUESTES TAULES PARTICIPA L'AV I LA REGIDORA O
REGIDOR DEL DISTRICTE. S'HAN REUNIT UN COP AL MES
MAJORITARIAMENT, I FUNCIONEN MOLT BÉ. EN AQUEST
SENTIT AL MES DE MARÇ D'ENGUANY, VAREM ORGANITZAR
LES II JORDANES DE PARTICIPACIÓ DEMOCRATICA A
SABADELL, PRINCIPALMENT EN AQUESTES JORNADES ES
VA TRACTAR D'ORGANITZAR LA FEINA DE LES TAULES DE
BARRI, EL PAPER DE LES ENTITATS I DELS REGIDORS I
REGIDORES. ENCARA SEGUIM TREBALLANT.

OBJECTIUS:
LA REDACCIÓ D'UN REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ AMB EL
CONSENS DE LES AV LA CREACIÓ D'ESPAIS PER
PARTICIPAR DEMOCRATICAMENT AMB TEMES DE CIUTAT
ACTUACIONS RELLEVANTS:
JORNADES DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA AL MARÇ 2021
REUNIONS PER REDACTAR EL REGLAMENT DE
PARTICIPACIÓ ESBORRANY DEL REGLAMENT LLIURAT A
L'AJUNTAMENT
PERSONES BENEFICIÀRIES:
LA CIUTAT DE SABADELL
ENTITATS INVOLUCRADES:
LA FAV SABADELL, AMB LES 23 AV FEDERADES
REPTES ACONSEGUITS?
HEM ACOSEGUIT CREAR 14 TAULES DE BARRI I TENIM UN
ESBORRANY DE REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
REPTES PER ASSOLIR:
APORVAR EL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I
QUE LES TAULES DE BARRI ES CONSOLIDEN

MATERIAL GRÀFIC :

Reconeixements Veïnals 2021/
NÚM. 9 Nom AV : Federació d’Associacions Veïnals de Santa
Coloma de Gramenet
CATEGORIA: Projecte NOM DEL PROJECTE :
Concienciación vecinal en nuestros barrios
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Reuniones informativas para concienciar en nuestros barrios
a las vecinas y vecinos, para buscar la unidad de acción
contra el cierre de las sucursales bancarias en nuestros
barrios y contra la situación actual de la factura de la electricidad y
el sistema eléctrico actual.
OBJECTIUS:
Concienciar de que hay que unirse para conseguir objetivos, hacer
concentraciones a nivel de nuestra ciudad y conseguir unidad de
acción a nivel Cataluña y del estado español.
ACTUACIONS RELLEVANTS:
Desde septiembre de 2021 estamos haciendo cada jueves una
reunión en cada barrio de nuestra ciudad, en próximas fechas se
prepara una concentración en Santa Coloma, se está trabajando el
tema colectivamente a nivel Confederació d’Asociacions Veïnals de
Catalunya (CONFAVC) i Confederació Estatal de Asociaciones
Vecinales (CEAV).
PERSONES BENEFICIÀRIES:
Todas las vecinas y vecinos de Santa Coloma de Gramenet.

ENTITATS INVOLUCRADES:







AAVV de Santa Coloma
Favgram,
Santako diu prou,
PAHVG,
SOS Gent Gran
Marea pensionista Gramenet.

REPTES ACONSEGUITS?
Visualización en las calles de nuestras reivindicaciones y trabajo en
xarxa con diferentes entidades de la ciudad.
REPTES PER ASSOLIR:
Llegar a todos los puntos de la ciudad y conseguir la unidad de
acción con más entidades de la ciudad y grupos políticos y
sindicales del ayuntamiento

MATERIAL GRÀFIC:

Reconeixements Veïnals 2021/Projecte
NÚM. 11 Nom AV : Associació de veïns de la Creu Alta de
Sabadell
CATEGORIA: Projecte NOM DEL PROJECTE :
“Commemoració dels 250 anys del barri de la Creu Alta”
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Actes expressos i complementaris en commemoració d'aquest
esdeveniment..
OBJECTIUS:
Fer participar a tot el veïnat en una commemoració tan important
PER AL BARRI.
ACTUACIONS RELLEVANTS:
Durant un període que va des del passat mes de novembre de 2020
fins al mes de maig de 2022, portem a terme tota una sèrie
d’activitats (xerrades i conferències, exposicions i edició
de llibres, actes específics i d’altres afegits a les activitats
habituals, més actes principals i oficials i alguna cosa més)
per celebrar aquest 250è aniversari, organitzats per moltes de
les entitats culturals, socials, esportives i diverses del barri.
A més, inclòs en el projecte general, també hi introduïm, per la
nostra part, el record i la reivindicació d’altres projectes veïnals
pendents, que aprofitant l’avinentesa tornem a posar a la palestra
amb la intenció de donar-los una resolució dins del marc de la
commemoració.

L’àmbit en el que es duen a terme tots aquests esdeveniments
esmentats va més enllà dels límits del propi barri, ja que aquest està
implicat històricament amb espais que avui dia estan dins dels
termes municipals no només de Sabadell sinó també en els de
Viladecavalls, Sant Quirze del Vallès, Terrassa i Barcelona.
Les entitats culturals i les administratives de totes aquestes
poblacions també són part d’alguna línia de la commemoració.
L’AJUNTAMENT DE SABADELL. L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA. L’AJUNTAMENT DE TERRASSA. ELS
AJUNTAMENTS DE VILADECAVALLS i DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS. LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. LA GENERALITAT DE
CATALUNYA.
PERSONES BENEFICIÀRIES:
Tots els veïns i les veïnes del barri de la Creu Alta.
ENTITATS INVOLUCRADES:
 Les entitats culturals.
 Entitats socials, esportives i d'altres del barri de la Creu Alta.

REPTES ACONSEGUITS?
 Tots.
REPTES PER ASSOLIR:
Presentació i difusió de l'esdeveniment; primeres
col·laboracions i primers resultats.
ALTRES OBSERVACIONS
Actes principals, central i final, i extensió de la commemoració a la
comarca implicada.

MATERIAL GRÀFIC :

Reconeixements Veïnals 2021/Projecte
NÚM. 13 Nom AV : AV de Gàcia de Sabadell
CATEGORIA: Projecte NOM DEL PROJECTE : Biblioteca
Pública de Gràcia, districte 5è de Sabadell
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Des del 2006 el districte 5è de Sabadell és l'únic que no
disposa de biblioteca municipal.
Des del 2012-2013 diverses entitats del barri de Gràcia,
encapçalades per l'AVG i l'AFA de l'Institut Pau Vila supleixen
aquesta mancança en un local de l'Institut.
La biblioteca està oberta de dilluns a divendres de 17 a 21 i s'hi
desenvolupen activitats diverses. Extraordinàriament s'hi poden
fer activitats dissabtes, diumenges o altres festius. Els fons
bibliogràfics són cedits per l'Institut, la SCR El Ciervo, l'AVG i, via
ajuntament, per l'antiga biblioteca del barri de Can Deu.
https://www.facebook.com/BiblioPGracia
https://twitter.com/BiblioPGracia

OBJECTIUS:
 Aconseguir l'obertura de la Biblioteca del districte 5è
(present, i última pendent, des del 2006 en el pla de
biblioteques de Sabadell i en el Mapa de lectura de
Catalunya).

 Que la biblioteca sigui al barri de Gràcia (reivindicació que
prové gairebé des de la fundació de l'AVG el 1973).
 Que aquesta biblioteca sigui a l'antiga fàbrica Sallarès i Deu
(propietat municipal) a tocar de l'institut i de l'escola del
barri (l'Escola Teresa Claramunt).
 La junta de l'AVG proposa el nom (que haurà de ser validat
en assemblea, parlat amb la resta de barris del districte i amb
l'ajuntament) de Biblioteca Joan Moles (fundador i 1r
president de l'AVG, la FAVS, l'OCU de Sabadell, regidor del
1r ajuntament democràtic de Saball pel PSUC, represaliat
polític...)
 Que mentre no disposem d'aquesta instal·lació, l'ajuntament
de Sabadell assumeixi com a pròpia la Biblioteca actual
situada a l'Institut i la converteixi, provisionalment, en la
biblioteca que falta al districte 5è.
 Actualment les despeses de personal i de funcionament estan
descapitalitzant les dues entitats responsables de finançar-la
(l'AFA i l'AVG).

ACTUACIONS RELLEVANTS:
Concursos de book-trailers (els 4 darrers Sant Jordi) adreçats a
alumnes de l'Escola i l'Institut (anteriorment, en aquesta festivitat,
es feien maratons de lectura).
Clubs de lectura, presentacions de lectura, actuacions musicals,
tallers de viquipèdia... Cal tenir en compte que el darrer any i mig
la pandèmia ha limitat molt l'activitat.
PERSONES BENEFICIÀRIES:
Els alumnes de l'Institut (cal tenir en compte que l'IES Pau Vila és
l'únic de Sabadell que ofereix Batxillerat nocturn), les veïnes i
veïns del barri de Gràcia, dels barris de la resta del districte, i de
Sabadell en general.
ENTITATS INVOLUCRADES:

 La junta permanent la constitueixen l'AFA, la direcció de
l'Institut.
 En la junta col·legiada la SCR El Ciervo,
 l'AFA de l'Escola Teresa Claramunt,
 el Casal Can Capablanca.
 Col·laboren l'associació Músics de Gràcia i els Geganters i
Grallers de Gràcia. Assessorament tècnic del Servei de
biblioteques municipal.
 Potser properament se'ns atorgarà una subvenció per
finançar-la parcialment.
REPTES ACONSEGUITS?
Incloure un equipament de referència al barri, palesar la necessitat
d'aquest equipament, dinamitzar culturalment i donar veu,
sobretot, a escriptors (i a altres persones de la cultura) locals.
REPTES PER ASSOLIR:
Els que consten en els objectius: la inclusió de la biblioteca actual a
la xarxa municipal i la creació de la Biblioteca Joan Moles a la
fàbrica Sallarès i Déu.

ALTRES:
L'aposta per aquest equipament, desenvolupat i mantingut
subsidiàriament a causa de l'incompliment continuat de
l'Ajuntament de Sabadell del propi Pla de biblioteques i del Mapa
de lectura de Catalunya, ha forçat a la nostra associació a deixar la
nostra seu social (era de lloguer, tot i que fa molts anys que
reclamem un espai municipal). Actualment estem negociant amb
l'Ajuntament que únicament es planteja una aportació econòmica
al projecte
MATERIAL GRÀFIC :

