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PLA D’ACTUACIÓ 

FAVIBC 2021 

La pandèmia per la COVID va interrompre el març de 2020 i de manera dràstica el pla 
d’actuació previst per aquell dramàtic any. Els barris d’habitatge Social, les seves veïnes i 
veïns, i tots els col·lectius es van veure afectats, malgrat que alguna de les actuacions es van 
poder ajustar als nous paràmetres: distància, mascaretes, teletreball, cita prèvia, assistència 
en línia... 
 
El pla d’actuació previst pel 2020 s’ha dilatat fins al 2021, atès que les restriccions han 
disminuït i la “nova normalitat” ens ha permès reprendre actuacions previstes i adaptar 
d’altres a la nova situació. El pla integral de la FAVIBC, sempre ha estat dissenyat per 
actuar als barris d’habitatge social de Catalunya, de manera presencial i propera a les 
persones, amb la col·laboració i la implicació de les mateixes entitats veïnals federades i 
amb el treball en xarxa amb la resta d’agents socials i els serveis de l’Administració. 
 
És per això que durant l’any 2021 algunes de les actuacions previstes pel 2020 
s’adequaran als nous paràmetres i d’altres s’han programat novament per poder ser 
implementades en un entorn post pandèmia. 
 
 

PROCESSOS COMUNITARIS 

I VOLUNTARIAT 
El conjunt d’actuacions previstes pel 2021 volen donar uns fonaments teòrics i un principis bàsics a 

les entitats veïnals. L’objectiu, a nivell pedagògic, és aconseguir que les AV siguin autosuficients. Per 

aconseguir-ho, volem potenciar, per mitjà de les activitats, a les entitats veïnals com a agents socials, 

capacitant-les i preparant-les per poder sumar esforços amb la resta de serveis presents al territori i 

dur a terme la intervenció comunitària, per així millorar la qualitat de vida de la comunitat, del barri, 

de les persones que hi viuen i es troben a diari. 

Les accions es presenten en àmbits d’actuació: 
• Òmnia 
• Noves Eines, Noves Persones 
• Habitatge 
• Infants i joves 
• Sefora 
• Accions Integradores i Formació 
• Calendari Popular i Activitats Esportives 

• Comunicació. 

El pla integral de la FAVIBC han de servir per seguir combatent l’exclusió social als barris, crear noves 

xarxes sociocomunitàries, impulsar iniciatives adaptades a les necessitats dels territoris i fer partícips 

a totes les persones dels barris d’habitatge social de Catalunya per mitjà d’unes entitats veïnals 

preparades i representatives del territori, aconseguint d’aquesta manera una Federació forta que 

pugui ajudar i donar suport a les AV. Això mostra que la Federació necessita d’unes entitats veïnals 

preparades i que aquestes, necessiten d’una Federació que els pugui donar el recolzament que 

necessiten. 
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ÒMNIA 
La FAVIBC té una pròrroga fins al 2024 per la gestió dels 28 punts Òmnia dels barris d’habitatge 

social. S’ha fet un esforç per tal de no interrompre les activitats, incorporant alternatives com les 

cites prèvies, els tallers virtuals, les activitats en línia..., sempre respectant les línies d’actuació i les 

normes que marquen les autoritats sanitàries. 

 

NOVES EINES, NOVES PERSONES 
La Federació, seguirà implantant el projecte FAVIBC LAB, dotant d’equipaments les pròpies 

associacions per portar a terme activitats tecnològiques més actuals, com la impressió 3D, robòtica 

educativa, el pensament computacional, etc. 

INFANTS I JOVES 
Cal continuar amb el desenvolupament personal dels infants i els joves dels nostres barris, per mitjà 

d'activitats que potenciïn les seves capacitats i que també, els ajudin a disposar de la informació  del 

seu entorn. Les accions sempre han d’estar obertes a tota la ciutat i a tots els barris, oferint llocs de 

relació amb la resta de la ciutadania. Per mitjà de la millora de les aptituds en l'àmbit formatiu, s'ha 

de seguir treballant amb la clara intenció d'evitar l'absentisme escolar que aboca a un fracàs 

acadèmic. Se'ls ha dotat d'una autonomia suficient per enfrontar-se a un món laboral ple 

d'obstacles, on no disposar d’una formació mínima, és símptoma de no poder tenir el màxim de 

garanties a l 'hora de buscar feina. El treball amb el col·lectiu de joves, ha de possibilitar durant 

aquest any la creació d’ una xarxa entre els barris i apropar les noves tecnologies a tothom, 

integrant en les dinàmiques del barri tant els joves autòctons com els nouvinguts. Per aquesta fita, 

l'esport, la formació i la tecnologia seran elements imprescindibles. 

 
 

 

CALENDARI POPULAR I ACTIVITATS 

ESPORTIVES 
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La Federació donarà suport a les festes dels barris, facilitant la seva coordinació i visibilitat en els 

seus mitjans de comunicació. De la mateixa manera, la FAVIBC donarà continuïtat als 

esdeveniments esportius, a més barris d’arreu Catalunya, ja que és una manera d’apropar les 

famílies i d’intercanviar experiències a partir de l’esport. 

Durant el 2021 s’organitzarà el VI Memorial de futbol Julio Regalado a Sabadell i proposarem la 

celebració del segon Torneig Esportiu Intercultural. 

 

 

SEFORA 
La participació de les dones en el món associatiu i en les actuacions que es desenvolupen als barris 

és imprescindible i hem de seguir reivindicant les dones com a part essencial de l’administració, de 

la cultura i de l’àmbit professional del país. 

La Federació vol generar espais de participació activa que afavoreixen l'intercanvi i l'aprenentatge 

d'experiències, així com oferir activitats de creixement personal (com les visites culturals i xerrades 

específiques). També col·laborarem amb altres entitats que promouen la reflexió entre els agents 

socials i el foment del voluntariat com a canal obert de col·laboració en l'exercici de la solidaritat de 

totes les persones. 

La FAVIBC organitzarà l’any 2021 el quart concurs de micro-relats Les Dones i Barris de la FAVIBC, 

amb el posterior lliurament de premis en la III Trobada SEFORA. i actuacions concretes en els 

territoris: formacions, assessorament, acompanyament. També proposarem la realització d’un concurs 

de relats per a infants i joves. 

HABITATGE 
La Federació continuarà el treball per pal·liar les deficiències en els territoris, amb tallers de 

formació a les entitats, xerrades de assessorament a les comunitats de propietaris. Es potenciarà 

especialment l’àrea comunitària i l’assessorament a les associacions, però incidint de manera ferma 

en la línia de mediació. 
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COMUNICACIÓ 
La FAVIBC, sempre en coordinació amb les entitats veïnals i l’administració, vol incidir en la creació 

d’escenaris que facilitin el retrobament de les persones del barri i  recuperació de les seves 

relacions socials, a més de reactivar l’assistència a les associacions, als casals, als espais públics per 

continuar el desenvolupament de les activitats que van deixar durant el confinament. 

Volem ampliar els territoris d’actuació; donar més visibilitat tant al treball federatiu com als 

programes que s’impulsen a les associacions de veïns i cercar nous recursos en coordinació amb 

les altres entitats dels barris i dels municipis. Aquesta proposta es farà per mitjà d’Actes Trobades, 

Assemblees i Jornades de reflexió i opinió. 

ACCIONS INTEGRADORES I FORMACIÓ 

A més de la continuïtat del programa civisme.net i per tal de reforçar-lo, volem recuperar en aquest 

any 2021 el programa SAI (Suport i Actuació Immediata), un projecte d'acció social que pretén 

generar una xarxa de suport comunitari extensa i suficient, per donar resposta a les necessitats de 

les entitats i posant una especial atenció en la dinamització sociocomunitària. 

La implicació de la comunitat permet treballar la inclusió en un sentit ampli i de responsabilitat en 

les problemàtiques dels barris, exercint el dret dels veïns i veïnes de participar de manera activa en 

el disseny i l'aplicació de mesures que millorin el seu entorn social. 

 

Les entitats veïnals es troben com la gran majoria d’entitats del tercer sector, en un procés 

d’envelliment del seus membres i de pèrdua de referents. Per evitar que aquest estat comporti la 

destrucció i pèrdua d’aquest teixit associatiu és necessari emprendre processos de relleu i de 

regeneració. SAI, s’ha centrat en donar eines i recursos a les AV que actualment no disposen de cap 

projecte o programa gestionat per la Federació i que pateixen la manca de mitjans. 

Es proposaran actuacions en aquells barris que ho sol·licitin: 
 

ACTIVITATS DESCRIPCIÓ 

Tallers d’ús de les noves tecnologies. Tallers per aprofitar les noves tecnologies i 

facilitar a les entitats veïnals el seu dia a dia, 

sobretot aspectes informàtics o en l’ús de 

diferents plataformes per portar la 

comptabilitat o una bona base de dades. 

També es faran tallers d’introducció al món del 

3D com a reclam per atreure gent. 

Trobades obertes amb la resta d’agents 

socials del territori. 

Reunions de coordinació entre els diferents 

agents socials del territori. 

Xerrades informatives. Les trobades entre les diferents AV en espais 

informals, per poder parlar dels dubtes i del 

propi futur de les AV. 

Actuacions Comunitàries L’equip tècnic de la FAVIBC, implementarà 

accions comunitàries constructives i 

participatives, no només consumistes. També, 

per enfortir les AV. 
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VIU ELS BARRIS: TROBADES TERRITORIALS A GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA. 

DESEMBRE -  2021 

La FAVIBC, vol acostar la seva feina i poder-la explicar-la a la immensa majoria dels seus federats. És 

per això que l’any 2022 es realitzaran Trobades Territorials que  ajudin  la descentralització de la 

Federació i facilitin que tothom hi pugui disposar d’un espai d’opinió.  En aquests actes, on s’espera 

que puguin assistir de 50 a 100 persones, també s’aprofitarà per projectar el documental Vius els 

Barris i difondre el llibre La FAVIBC i les Associacions de Veïns. També hi haurà taules/espais per 

valorar els 30 anys d’història de la FAVIBC, així com conferències de persones relacionades amb el 

moviment veïnal. Als esdeveniments esperem l’assistència dels representants institucionals i del món 

social de cada un dels territoris, A totes i tots els assistents, se’ls entregarà el material divulgatiu i 

marxandatge. 

Espais previstos pel desenvolupament de les trobades. Girona: Centre Cívic Ter; Tarragona: Casal Cívic 

Tarragona Camp Clar; Lleida: Casal Cívic Lleida Joan Carles  

 

Per aquesta campanya es produirà material de difusió especialment atractiu pels més joves: volants, 

infografies, samarretes, pòsters, díptics, adhesius, gorres, etc. 

 

ASSEMBLEA GENERAL DE LA FAVIBC. MARÇ 2022 

L’Assemblea General de la FAVIBC, és el màxim òrgan de decisió de la institució. Es reuneix un cop 

l’any i hi participen representants de totes les entitats membres. En aquesta Assemblea, també es 

posen en coneixement dels assistents els comptes anuals de la Federació, la memòria de l’any 

anterior i el pla d’actuació d’enguany. En l’Assemblea General, també participen de manera activa les 

entitats posant en comú opinions, la situació dels barris que representen i les seves necessitats. En 

aquesta Assemblea General de l’any 2020, s’explicaran els actes desenvolupats durant l’any 2019, 

quina és la valoració que fa la Federació i quins són els camins que es volen seguir. 

L’Assemblea 2020 se celebrarà al Casal Cívic Arraona-Merinals Julio Regalado de Sabadell.  

 

ACTE INAUGURAL DEL NOU ESPAI VEÏNAL DE TREBALL I FORMACIÓ. MARÇ  2022 

Durant l’any 2020 està programada la posada en marxa d’un nou local veïnal, destinat al treball 

comunitari i a la formació dels voluntaris, de les voluntàries i de les entitats. Aquest espai és al barri 

d’Arraona de Sabadell, on la FAVIBC té la seva seu social. També vol ser un punt de referència per a la 

celebració de tallers, xerrades i actes sobre el paper de les AV i realitzar formacions a les associacions 

en diferents matèries, com ara les  subvencions i l’ús de les aplicacions de l’administració i de les 

xarxes socials, etc. Un altre aspecte a destacar, és que aquest local, serà un espai on poder acostar les 

noves tecnologies, així com aquells aparells tècnics que, habitualment, no tenen accés a aquest tipus 

de tecnologia: Impressora 3D, Robòtica, Realitat Virtual, etc.  

Aquest serà un acte inaugural de caràcter institucional, i s’espera poder comptar amb la presència de 

representants de l’Ajuntament de Sabadell, e l’Agència de l’Habitatge, de la Generalitat de Catalunya i 

de la Diputació de Barcelona. Es realitzarà una exposició amb documentació fotogràfica dels actes del 

30è Aniversari, i una exposició dels treballs realitzats amb les impressores 3D. A totes i tots els 

assistents, se’ls lliurarà el material divulgatiu i marxandatge. 

Local FAVIBC, carrer Brasil 10-12, Sabadell 08205  

 

TROBADA FAMÍLIES 30 ANIVERSARI DE LA FAVIBC. JULIOL/SETEMBRE 2022 

La FAVIBC vol organitzar l’any 2020 un esdeveniment popular on poder reunir els veïns i veïnes dels 

barris d’habitatge social de Catalunya, en un espai de trobada familiar i de germanor. L’objectiu 

principal és potenciar la cohesió i la convivència en un ambient distès i agradable. En aquest acte, es 
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realitzaran parlaments i conferències i un dinar de família per enfortir els llaços entre els assistents. 

L’acte el presidiran representants de les diverses administracions, de les entitats veïnals, i 

personalitats del món polític i social que han fet possible la transformació i millora dels barris de 

Catalunya. 

Per poder realitzar l’acte caldrà un espai amb capacitat entre 1000 i 2000 persones. L’últim 

esdeveniment multitudinari organitzat per la FAVIBC va ser el 2012 amb la participació d’unes 1500 

persones a Vilaseca. 

Espai: a determinar. Possibilitat Illa Fantasia a Vilassar.  

 

 

IV JORNADA SEFORA: LES DONES I ELS BARRIS. LLIURAMENT DE PREMIS DEL 

CONCURS DE RELATS BREUS. NOVEMBRE 2021 

La IV Jornada Sefora,  tindrà lloc a Barcelona el novembre de 2021. Una jornada amb l’èxit 

d’assistència garantit, atès que la participació en el programa en el concurs augmenta cada any. Un 

acte que seguirà potenciant la igualtat de drets i d’oportunitats entre les dones i els homes. La 

fundació SURT, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Agència de l’Habitatge, l’ICD i la 

Diputació de Barcelona disposaran del seu espai en el lliurament dels premis del IV concurs de relats 

breus Les dones i els barris. 

Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona. 

 

 

CAMPANYA PER A LA CAPTACIÓ DE VOLUNTARIS I VOLUNTÀRIES A LES AV: GENT DEL 

BARRI, GENT VOLUNTÀRIA. GENER 2021-DESEMBRE 2023 

Comunicar a les entitats, escoles, instituts, del barri i de la ciutat l’existència i el treball de les 

associacions de veïns i la possibilitat de formar-hi part per desenvolupar actuacions, activitats, 

voluntariats, pràctiques d’educació social, de monitoratge en el lleure, etc. Les associacions necessiten 

voluntaris per desenvolupar projectes concrets que impactin no només en el teixit associatiu, sinó 

també en les persones del barri. S’ha de rejovenir l’equip humà per assegurar la continuïtat de les 

entitats socials més properes, les del mateix barri, i aquesta campanya vol incidir en els centres 

d’ensenyament per sensibilitzar els més joves que poden ajudar i aportar els seus coneixements en el 

món social de base. Per tal de fer-ho possible ja s’estan programen xerrades i material de suport com 

el documental i el llibre La FAVIBC i les associacions de Veïns i Veïnes. En aquestes accions volem 

comptar amb el suport de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, els seus tècnics  i el gran arxiu 

documental sobre la història dels barris d’habitatge social. 
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CARTA SERVEIS DE LA FEDERACIÓ 
La FAVIBC amplia els seus serveis a les entitats federades i oferta durant el 2021 el següent catàleg 

de serveis a les seves entitats federades: 

1. Àrea administrativa: Assessorament en la gestió de convenis en vigor amb l’administració. 

Gestió d’entitats. Informació ITE. 

2. Àrea digital: Gestió i implantació de les noves tecnologies a l’administració. Suport per a 

l’obtenció de certificats digitals. Assessorament en l’ús de nous dispositius, equipaments i 

sistemes informàtics. 

3. Àrea social: Coordinació, informació i assessorament en l'àmbit de l'associacionisme veïnal. 

Disseny, implementació, gestió i coordinació de projectes socioeducatius, subvencionats o no. 

Programació d'activitats per a diferents col· lectius, activitats d'esbarjo, entreteniment, lúdiques o 

culturals adreçades als usuaris. Préstec o cessió de material divers: equip de projecció, 

digitalitzadores, tabletes intel·ligents, impressió 3D... 

4. Àrea de comunicació: Eines per a la millora de la comunicació interna i externa de l’associació. 

Ús de les xarxes i aplicacions via internet per a la promoció de l’associació i difusió de les activitats, 

reunions, tallers. Facilitar serveis d’edició i reprografia digital per a documentació, díptics, fulletons. 

Organització i desenvolupament de tallers formatius a mida per a la implantació i millora de la 

comunicació digital. 

5. Àrea formativa: Eines per millorar la informació, assessorament i protecció als consumidors i 

usuaris en l'àmbit d'habitatge i altres qüestions relacionades. Formació bàsica en mediacions per a 

comunitats de veïns; Implantació de nous procediments per millorar la convivència. 

 

 


