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Pinzellades de la nostra història
L’entitat neix el 1988 sota l’impuls d’una sèrie de
federacions d’AV – Badalona, el Baix Llobregat, Barcelona,
L’Hospitalet, Lleida, Manresa i Tarragona – que varen decidir
recuperar i institucionalitzar les trobades d’AV que s’havien
fet a Catalunya anteriorment.
Durant els més de 25 anys d’existència de l’entitat hi ha
hagut tres presidents: Alfredo Vela (1988-2007); Joan
Martínez (2006-2012), i Jordi Giró (2012-actualitat). Cal
assenyalar que en un inici la Presidència era rotatòria i l’assumia la
persona representat de cada federació fundadora. Amb el
creixement de l’organització, aquest òrgan va derivar a un
Secretariat, que juntament amb membres de les federacions
veïnals, formaven la Junta Directiva.
Amb l’ingrés de moltes federacions, la Junta Directiva va a
passar a ser només assumida per a persones a títol
individual, i es va crear el Consell Federal, que reuneix totes
les federacions sòcies. Per tant, els òrgans de govern de la
CONFAVC van canviar amb l’aprovació de la modificació d’estatuts
el 10 de febrer de 2007.

I. Qui som? Els ulls dels barris
La nostra missió és la defensa de drets i la
justícia social treballant de forma
organitzada i solidària amb les entitats
veïnals i altres moviments associatius, i
establint mecanismes en xarxa i accions que
permetin l’empoderament de la comunitat.
La nostra acció vol aportar el coneixement
dels i pels barris i municipis a les polítiques
locals i de país afavorint que aquestes tendeixin
a la millora de la qualitat de vida tant del
conjunt de la societat com dels col·lectius
més vulnerables.

On estem?
Actualment la Confederació d'AV
de Catalunya (CONFAVC) és una
entitat sense ànim de lucre que
aglutina a 420 associacions
veïnals i 16 federacions
1. Federació d'AV de Badalona
2. Federació d'AV del Baix Llobregat
3. Federació d'AV de Barcelona
4. Federació d'AV de Barris de Figueres
5. Federació d'AV de l'Hospitalet
6. Federació d'AV de Lleida
7. Federació d'AV de Manresa
8. Federació d'AV de Mollet
9. Federació d'AV de Montcada i Reixac
10. Federació d'AV de Sabadell
11. Federació d'AV de Santa Coloma de Gramenet
12. Federació d'AV de Santa Perpètua Mogoda
13. Federació d'AV de Tarragona
14. Federació d'AV de Terrassa
15. Federació d'AV de Tàrrega
16. Federació d'AV de ViladecansI la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes

En què creiem? Cap on anem?
comunitat
solidaritat
compromís
justícia social/equitat
unitat
feminismes
Nou Marc Identitari 2020-23

III. Campanyes
reivindicatives

III. Campanyes reivindicatives:
Campanyes per l'atenció primària de la salut.

Campanya de denúncia contra l'alça de la
tarifa elèctrica.
Seguiment de la desamiantació als barris.

Seguiment del Pla de Rodalies (2020/30).

Campanyes per l'atenció primària de salut:
Inversió +8% del PIB a la partida de sanitat.
Prioritat: l'atenció primària, comunitària i
preventiva.
Desplegament de l'Agència de Salut Pública de
Catalunya
Participació real del teixit associatiu i el món
local en la presa de decisions.
Integració en una sola autoritat l'acció social i
de salut.
Òrgans de participació ciutadana deliberatiu.
Dignificació de les condicions del personal
sanitari.

Campanya alça de les tarifes elèctriques:
Nova prestació de subministrament mínim vital.
Nou tram de consum a preu reduït segons ocupants.
Condonar els deutes de les famílies davant pèrdua
d’ingressos.
Convertir en estructural el mecanisme "dels beneficis
caiguts del cel".
Contractes a mitjà termini a un preu fix per reduir la
volatilitat dels preus.
Facilitar el canvi de potència contractada.
Transformar el mercat marginal canviant-lo pel principi
de remunerar segons cost.
Acabar oligopoli energètic.
Treure components de la factura elèctrica que siguin
assumits pels pressupostos generals de l’Estat.
Impulsar la transició energètica.

Campanya contra la desatenció bancària:
Fer publicitat del compte de pagament bàsic i
fer-lo accessible a tothom que el necessiti.
Atenció personal i digne a les persones durant
tot l’horari d’oficina.
Funcionament de la finestreta durant tot l’horari
d’oficina.
Suspensió del tancament d’oficines immediat.
Obligació d’elaborar un pla d’oficines consensuat
amb les administracions competents, per a
donar un servei financer a tot el veïnat.

II. Projectes
comunitaris

A-porta: 5 anys
d'empoderament veïnal

A-porta és un projecte comunitari que ofereix al
veïnat suport i recursos a través d’altres
persones veïnes del mateix barri, que es
formen especialment per la missió
d'acompanyar al seu veïnat sobre aspectes que
poden millorar la seva qualitat de vida.
Trenca l'aïllament davant de situacions de
vulnerabilitat energètica, accés a drets socials,
manca de recursos per trobar feina, soledat no
volguda, etc.

Des del 2016, el projecte s'ha desplegat a
12 barris de 10 municipis de Catalunya.
Hem arribat a 12.215 llars, unes 18.400
persones.

“He pogut ajudar a molta gent en quant estalvi
energètic i econòmic. Personalment he
conegut molt més el meu barri, la realitat de
la seva gent. I veure com poden tirar endavant
amb la teva ajuda, això és molt bonic”.
Anna López, Picaporta del
barri Horts de Miró de Reus

“Porta a porta assessorem
als veïns sobre ajudes,
bonificacions, convivència
i com millorar el barri.
Jo amb el projecte m'he
sentit més bona veïna per
ajudar a la gent del meu
barri"
Mar Rull. Picaporta de Can
Puiggener, Sabadell

A-porta: 5 anys empoderant
Històries que parlen

“En aquest projecte faig
acompanyament a gent
gran. M'ha permès
l'oportunitat de poder exercir,
de poder treballar, amb el què
realment m'agrada"
Dilcia Madariaga, Picaporta
de Ciutat Meridiana

Aula Actual:
una escola de vida

Aula Actual és un projecte comunitari que ofereix
recursos a la població per empoderar-se des d'eines
com la formació, l'educació, i l'accés a la cultura.
Atén especialment a persones amb més
vulnerabilitat, com adolescents amb risc d'exclusió
social i gent gran.

Projecte de reforç educatiu #EntreIguals: 14 estudiants beneficiats de 3 centres d'educació de
secundària.
Mentoria a 24 joves beneficiaris de la Beca Joves
Talents.
Activació a la gent gran: 10 tallers d' estimulació
cognitiva a 110 persones participants.

“Haver rebut la beca “Joves Talents” m’ha donat la
possibilitat d’anar a la universitat i estudiar el què
sempre he somiat des de petit: Fisioterapia a la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)”.
Jonathan Hiram
Beca Joves Talents 2021

“La beca per a cursar la
carrera de Química a la UNED
no solament es tracta d’una
ajuda econòmica sinó d’una
guia professional i emocional
que ens acompanya durant la
nostra carrera.”
Nila Mahboob
Beca Joves Talents 2021

Aula Actual: una escola de vida

Històries que parlen

“Rebre una beca com és la de Joves
Talents, les seves mentories i
seguiment, ha suposat un impuls
gegant per poder continuar lluitant
pels meus somnis i metes personals
com a estudiant. Curso Enginyeria
Electrònica de Telecomunicacions a
la Universitat Politècnica de
Catalunya de Vilanova i la Geltrú.”
Ranya Saad.
Beca Joves Talents 2021

Barris Violetes

Barris Violetes és un projecte comunitari que té
l'objectiu de desplegar alguns temes puntals de
l'agenda dels feminismes per aconseguir veïnatges
i barris més igualitaris, més dignes i vivibles per
les veïnes i el veïnat en general.

El projecte
s'està desplegant a 19 barris de 8
03
municipis de Catalunya.
Es van fer unes jornades de dos dies: "Com
construir #Barris Violetes?" amb la participació
de 50 persones.

“Només hem fet el taller d'urbanisme amb
perspectiva de gènere, però les participants hem
après a posar la mirada com a usuàries de l'espai
públic i hem agafat consciència de com els
elements urbanístics faciliten o entorpeixen la
nostra vida".
Crisitina Valverde,
Presidenta de l'AV Egara de Terrassa

Barris violetes: cada dia més aprop

Històries que parlen
“Aquest projecte està oferint a les dones noves
oportunitats de reconectar amb els seus barris,
convertint-les en agents actius de canvi.
El taller d'urbanisme feminista els ha brindat
nous coneixements per a aplicar-los als espais
públics que les envolten, i millorar entre totes
la qualitat de vida de tota la ciutadania.”
Laura Liñares,
Coordinadora Barris Violetes

"És necessari disposar d’aquesta mirada amb
perspectiva de gènere i sumar les sinergies per
aconseguir que les nostres ciutats i pobles
tinguin en compte la mitat de la ciutadania.”
Amor de l'Álamo Margalef
presidenta de la FAVSantBoi de Llobregat

Trama: la nostra xarxa
d'activitats formatives

Trama és la nostra escola veïnal: oferieix itineraris
formatius de forma variada, flexible i autogestionats per
facilitar l’empoderament de les persones que formen
part d’associacions veïnal i altres tipus d’associacions.
L'horitzó és que puguin incidir en la dinàmica social,
comunitària i política del territori o sector de població en
el que desenvolupen llurs activitats.
.

Web amb 30 càpsules audiovisuals que han
sumat
03 1650 visualitzacions
18 fitxes descarregables per la millora de la
gestió associativa.
Celebració de la jornada "Els barris en la
ciutat del segle XXI", el 30 de novembre.

"Als últims vint anys la realitat social i cultural dels
nostres barris ha canviat moltíssim. L'arribada de la
immigració procedent d'Amèrica Llatina o del Magrib ha
situat la qüestió de la diversitat com una tasca de
treball necessària i ineludible al si del moviment veïnal.
Per això, per exemple, crec que poden interessar i servir
bastant algunes càpsules formatives de Trama”.
Pedro Luna
Junta de l'AV La Florida de l'Hospitalet

Una escola veïnal a mida

Històries que parlen
“"El programa Trama vol afavorir la reflexió i
el debat sobre el paper de les associacions
veïnals en uns barris i unes ciutats en canvi
permanent. Els programes formatius, les
jornades i la posada a disposició de diferents
materials ajuden a les nostres associacions, i
al veïnatge en general, a millorar llurs
capacitats d’incidència i construcció de
respostes als problemes actuals."”
Fernando Pindado,
Director de TRAMA

"Les càpsules formatives són interessants
perquè tracten, d’una manera endreçada
i per blocs, temes important per a
nosaltres.
També és molt útil que s’hagin creat les
fitxes que de manera sintètica destaquen
els temes més importants, com poden ser
el funcionament de les juntes o com
organitzar l’assemblea general. Aspectes
que preocupen molt a les associacions".
.

Raúl Sánchez
Tècnic de la FAVManresa

IV. Com hem treballat els objectius de
desenvolupament sostenible (ODS)?
Treball en xarxa amb altres entitats,
moviments socials i adminstracions
públiques

Projecte A-porta/ Campanya desatenció dels bancs

Campanya atenció
primària de salut

0

Aula Actual: accés a l'educació

Projecte Barris Violetes

Promoció de l'economia
social i solidària
Seguiment del Pla de
Rodalies 2020-30
Desamiantat als barris

Campanya contra l'alça de les
tarifes elèctriques

V. Com ens organitzem?
01

Junta Directiva (2020-2024)

02

Presidència: Jordi Giró
Vice-presidència: Albert Torrents
Vice-presidència segona: Jos Farreny
Secretaria: Torcuato Matilla
Vice-secretaria: Irene Izquierdo
Tresoreria: Zaida Palet
Vocal: Omaira Beltrán i Kico Verjano

VI. On ens trobaràs?
Rambla de Santa Mònica, número 10, 3er pis
08003, Barcelona
932 688 980
veins@confavc.cat
Twitter: @CONFAVC
Facebook: https://www.facebook.com/confavc/
Instagram: BarrisVioletesCONFAVC

Amb el suport de:

www.confavc.cat

