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FAVIBC
30 ANYS

 Les associacions de veïns i veïnes són els eixos a través dels quals es con-
forma l’espai comú que és possible construir al voltant del barri. El barri, entès 
com a una oportunitat per a la trobada, on tots i totes, vinguin d'on vinguin, 
són veïns i veïnes. Amb 100 Associacions de Veïns i presència a tota la geografia 
de Catalunya (53 municipis), la Federació ha treballat un any més per enfortir i 
renovar el teixit associatiu mitjançant el suport a les associacions de veïns dels 
barris d'habitatge social, promovent el voluntariat i la participació comunitària 
per mitjà de diferents projectes i accions dirigides als col·lectius que es troben 
en risc d'exclusió social.
 Els projectes s’han emmarcat dins del programa integral de la FAVIBC: la 
transversalitat, les coordinacions territorials, les reunions tècniques i de volun-
tariat, l’optimització de recursos, el desenvolupament de programes adaptats 
a les realitats dels barris i adreçats a tothom. Actuacions fonamentades en la 
capacitat d’intervenció en la realitat social dels barris, en la manifesta i compro-
vada necessitat dels territoris i en el compromís de les associacions de veïns, de 
les entitats dels barris i de les institucions locals en la millora de la qualitat de 
vida de les comunitats.
 Aquest any la FAVIBC celebra el seu 30è aniversari. Trenta anys de lluita 
que han enfortit el moviment veïnal i han aconseguit millores indiscutibles en 
els barris més afectats per la crisi i totes les seves conseqüències. La FAVIBC 
seguirà desenvolupant programes i accions de prevenció contra els processos 
d’exclusió, animarà la participació i la cohesió dels diferents barris d’habitatge 
social i garantirà la resolució de conflictes per mitjà de conductes que estimulin 
la bona convivència i el respecte. 

Federació d’Associació de Veïns
d’Habitatge Social de Catalunya

Carrer Brasil 2-4 Local, 08205 Sabadell
www.favibc.org
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ORGANITZACIÓ
EXECUTIVA
La junta executiva de la FAVIBC està formada per presidentes, presidents i membres de les associa-
cions de veïns federades. L’executiva i la permanent són les encarregades de la direcció i de l’equip 
de professionals de FAVIBC, els quals porten a terme els acords presos.

President: Albert Arnau Pacheco (AV Pomar de Badalona).
Vicepresident: Enrique Nieto (AV Montigalà-Batllòria de Badalona).
Secretari: Antonio Cazorla (AV Montserrat de Terrassa).
Tresorer: Francisco Álvarez (AV Pare Ignasi el Xup de Manresa).
Delegat de Lleida: Manel Llamas (AV Pius XII de Lleida).
Delegats de Tarragona: Justo Panedes i Carmen Andrea Canturri (AV Primer de Maig de Torreforta 
de Tarragona).
Vocals: Rafael Febrero, Juan Jose Diaz, Rafael González, Diego Justicia, Andrés Llantada,
Francisco Martínez , Eduardo Navas, Joan Riera, Josep Rueda, Francisco J. Ruiz.

EXECUTIVA DIRECCIÓ

ADMINISTRACIÓ

OFICINA
TÈCNICA

PROJECTES

HABITATGE

COMUNICACIÓ

RECURSOS
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 Durant l’any 2018, la Junta ha fet el seguiment i avaluació de tots els projectes amb l’admi-
nistració local, autonòmica i estatal. Ha mantingut comunicacions continuades amb les associacions 
de veïns federades, per tal de recollir les necessitats i demandes dels barris. A més, ha donat suport 
a les relacions amb federacions i d’altres entitats del tercer sector per enfortir la xarxa associativa. El 
treball federatiu ha incidit en la planificació de reunions amb diferents sectors polítics (parlamenta-
ris, càrrecs institucionals, partits) per lluitar pels interessos dels federats i crear projectes a curt i llarg 
termini, capaços d’enfortir i empoderar les associacions i entitats dels barris d’habitatge social de 
Catalunya.
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EQUIP
TÈCNIC

 L’equip de professionals de la FAVIBC està format per 43 treballadors que desenvolupen pro-
jectes integradors, plurals i adaptats al territori d’actuació. Les principals tasques són: incloure les 
mesures necessàries per a garantir a cada associació de veïns i a cada barri, la detecció i prevenció de 
situacions de risc social o d’exclusió de grups amb necessitats especials, concretant-los en projectes 
de treball, sensibilització o dinamització. 
 L’equip tècnic està format per aquells i aquelles professionals que implementen els progra-
mes socioeducatius (projecte Òmnia, Accions pel Civisme, Joventut, SEFORA, i les atencions puntuals 
necessàries al territori), i aquells que desenvolupen les tasques d’administració, direcció, coordinació 
de projectes, comunicació i suport a l’habitatge.
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PROGRAMA 
INTEGRAL
 El programa integral de la FAVIBC es porta a terme des de tres escenaris: els processos comu-
nitaris com a eines de cohesió social i inclusió social, el foment del voluntariat i la seva inserció als 
barris, i el treball per a la millora i dignificació de l’habitatge amb el suport a les comunitats.
 El programa contribueix a la millora de qualitat de vida de les persones, especialment aquelles 
que es trobaven en situacions més vulnerables, per mitjà de la realització d’accions per a la prevenció 
i la lluita contra els processos d’exclusió social. La participació dels veïns i de les veïnes facilita la 
cohesió dels diferents barris d’habitatge social i el desenvolupament dels participants a través de la 
recuperació i l’enfortiment de les formes d’organització comunitària. 
 El treball desenvolupat el 2018 amb les administracions, les entitats i els serveis territorials, 
ha ajudat a augmentar els serveis oferts i a mantenir l'alt nivell d’atenció als usuaris i usuàries d’anys 
anteriors. 

57.000
HABITATGES

100 entitats
25.000 persones

+ 20.000
BENEFICIARIS
10.000 indirectes

700 voluntaris

1.500
ACTUACIONS

+ 350 reunions
+ 800 activitats
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Les accions desenvolupades, es classifiquen en:
Mesures anticrisi: En aquesta àrea s'ha portat a terme totes aquelles activitats que han procurat 
cobrir les necessitats més bàsiques. Participant en les actuacions que cada barri desenvolupa en co-
ordinació amb el seu municipi i els serveis socials: contra la pobresa energètica, clàusules abusives, 
el rebost pels més afectats, formació i seguiment del procés de cerca de feina, etc.
Habitatge: Formacions en gestió i administració comunitària, assessorament i prevenció en matèria 
d'habitatge, cura de zones comunes i enjardinades, etc.
Capacitació de les entitats veïnals: El foment i suport a les entitats en matèria de gestió, 
acompanyament en la recerca de recursos, seguiment de les actuacions que desenvolupen i recerca 
de fonts de finançament per a les associacions.
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 També s’ha fet difusió de les convocatòries, assessorament en les justificacions i notícies, cre-
ació de canals de comunicació àgils i òptims amb les AV, i formació als professionals que col·laboren 
als barris.
Participació: S'ha fomentat la implicació dels veïns i veïnes en les accions que es desenvolupen al 
barri a través dels diferents projectes. Això ha permès establir i potenciar les bones pràctiques, dina-
mitzant les entitats del barri i promovent l'entrada de persones noves.
 Finalment i davant les necessitats i la situació dramàtica d'alguns col·lectius dels barris, s’ha 
potenciat l'assessorament, s'ha ofert informació, orientació i derivació. S’ha treballat la coordinació 
amb els serveis i recursos del barri i s'han ofert accions formatives sobre temes legals, morositat, 
mediació, educació en valors o formació.

VOLUNTARIAT
 El 2018 ha confirmat que l'acció voluntària expressa la responsabilitat i la implicació dels 
ciutadans en el desenvolupament comunitari. El voluntariat ha estat una eina per exercir el dret a 
participar i transformar la realitat que ens envolta. Treballant amb els voluntaris i les voluntàries s'ha 
donat resposta a les necessitats individuals i col·lectives de la comunitat, facilitant un lloc de trobada 
i de lliure expressió, on la ciutadania ha pogut exercir el seu dret de poder millorar la societat en què 
viu.
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 La Federació transmet a les persones voluntàries una sèrie de coneixements, així com inspi-
rar, estimular, facilitar i promoure activitats per potenciar el voluntariat, amb la intenció de prevenir 
les situacions de risc d'exclusió social i contribuir al manteniment i a la promoció de la participació 
comunitària.
 El programa Voluntariat i inserció als Barris: Intervenció del Voluntariat, ha ofert activitats 
formatives per als voluntaris en diferents àmbits, i ha incidit en la captació i en la sensibilització de 
les persones voluntàries. El suport i la coordinació en les actuacions dutes a terme per part dels vo-
luntaris i voluntàries, és essencial per millorar el benestar de la comunitat.
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40 BARRIS
100 entitats

+ 2.000
BENEFICIARIS

Dones: 53 %
Homes: 47 %

70 PROJECTES
TERRITORIALS

+ 300 activitats
+ 70 comissions

de treball

 No hem d’oblidar que a més de les persones que participen de manera voluntària a les activi-
tats, tots els membres de les associacions de veïns federades són voluntaris i voluntàries, que lluiten 
diàriament pel manteniment del teixit associatiu dels barris d’habitatge social i per la continuïtat de 
les seves associacions i dels seus projectes.
 Un any més, la FAVIBC ha assistit al Congrés Estatal de Voluntariat 2018. La seva vintena edi-
ció, celebrada a Ourense els dies 28 i 29 de novembre, ha servit per reflexionar sobre el futur del 
voluntariat i fer valdre la seva tasca per aconseguir una societat millor. Tots els ponents van destacar 
la importància del paper dels voluntaris i de les voluntàries, així com la necessitat de la participació 
ciutadana en el moviment associatiu i en la millora de les condicions de vida d'aquelles persones que 
necessiten ajuda. La presència de la FAVIBC en aquest congrés, ha servit per consolidar la Federació 
com una entitat de referència en l’àmbit estatal.
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SUPORT A
L’HABITABILITAT
 Durant el 2018 s’ha fet fort el projecte Treball per la cohesió dels barris d’habitatge social 
de Catalunya arran de les demandes, interessos i necessitats detectades dels veïns i veïnes dels 
barris d'actuació.
A manera de resum, la radiografia dels barris d’habitatge social presenta:
• Descens del poder adquisitiu de les famílies.
• Alta taxa de persones nouvingudes.
• Baix grau de formació.
• Alta taxa de desocupació, essent molt preocupant l'atur juvenil.
• Poques oportunitats d'accés a serveis d'oci, tant lúdic com cultural.
• Conflictes veïnals que comporten problemes de convivència.
• Desigualtats per gènere, procedència o religió.
• Falta de participació en la comunitat.
• Degradació dels edificis.
• Alta taxa d’impagament de quotes
• Entitats veïnals necessitades de recursos i suport tècnic.

 En aquest escenari, s’han estructurat les activitats en àmbits diferenciats: urbanístic i forma-
tiu, treball en xarxa i comunitat, i ciutadania i convivència. Cada àmbit ha procurat cobrir unes 
demandes molt específiques i s’ha treballat amb un conjunt d’activitats concretes, per poder donar 
resposta a les necessitats detectades. Destaquem sobretot el problema de les ITE, atès que la majo-
ria dels barris federats a la FAVIBC comparteixen aquestes inquietuds. S’ha fet per mitjà de sessions 
informatives amb el suport de la documentació necessària. En l’àmbit formatiu, s’ha orientat a tallers 
grupals, amb trobades a la seu social de la FAVIBC i amb accions més individualitzades per tal de 
resoldre dubtes, doncs cada entitat és un món diferent. 
 També s’ha facilitat la gestió del certificat digital, ja que hi ha entitats que encara no en tenien 
i des de la FAVIBC s’ha explicat i incentivat el seu ús, informant que es tracta d’una obligació i que en 
un futur molt pròxim, la majoria de les gestions administratives amb l’administració pública, seran 
per aquest mitjà.



+ 1.000
persones

+ 150
comunitats

+ 42
associacions

de veïns
+ 24

territoris

PARTICIPACIÓ
A LES FORMACIONS:

90 TALLERS
DESENVOLUPATS

 En el segon àmbit, s’ha potenciat el treball amb altres agents socials, tant de l’Administració 
pública com de la societat civil. Per mitjà de reunions o espais de diàleg, s’ha cercat l’objectiu comú, 
allò que permet a tots els agents implicats i millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes. També 
s’han fet cursos específics per la correcta utilització de les xarxes socials, no com a mitjans lúdics, 
sinó com a canals informatius, de participació i visibilitat de les entitats.
 Finalment, s’ha treballat per a la millora de la convivència per mitjà de campanyes de comuni-
cació i a favor del civisme, per tal de trencar amb idees preconcebudes. No podem oblidar els con-
flictes de les comunitats, i és per això que la FAVIBC ha continuat amb els seus cursos de mediació 
natural, oferint aquest recurs a aquelles entitats veïnals interessades.
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USUÀRIES
I USUARIS
 Els principals col·lectius destinataris dels projectes han estat els veïns i les veïnes dels barris: 
la gent gran, els joves, la infància i les famílies, les dones, les persones nouvingudes, però sempre 
prioritzant aquelles persones que es troben en situació de més vulnerabilitat. 
 La gent gran ha estat un col·lectiu que s’ha treballat des de la vessant més lúdica i formativa, 
així com la seva inclusió en altres accions com a voluntaris. La gent gran s’ha sentit escoltada i valo-
rada com a agents actius i importants de la societat.
 Pels joves dels barris s’han creat espais de reforç escolar, cursos d’inserció social i laboral, 
derivacions, partint de la base d’una realitat marcada i generalitzada de manca de preparació, 
absentisme escolar i, en molts casos, fracàs escolar.
 Les accions destinades a la infància s’han centrat en la construcció d’espais per potenciar 
l’educació en valors mitjançant els jocs, activitats en grup, motivant la diversió i l’entreteniment, 
l’educació des de la igualtat, l’adquisició d’hàbits saludables, la convivència, el coneixement d’altres 
cultures i costums i el respecte als altres, així com el reforç escolar i l’acompanyament.
 Hi ha hagut continuïtat dels espais per a les famílies, donant suport per afrontar situacions 
de conflictes interpersonals, problemes emocionals, ambient desestructurat, i per mitjà d’accions 
intergeneracionals, tallers, trobades, formacions, etc.
 Pel que fa als projectes destinats a les dones s’han desenvolupat accions davant la precarietat 
formativa i social, les dificultats d’accés al món laboral o el desconeixement dels serveis més pròxims. 
També s’ha ofert espais relacionals, ja que és molt important la creació de xarxes de suport, per 
treballar l’estima i confiança en un mateix.
 En el cas de les persones nouvingudes, les activitats s’han centrat a treballar i incentivar la 
inserció social i laboral en la comunitat i a donar-los a conèixer la cultura del seu país d’acollida. 
L’aprenentatge de la llengua catalana i la immersió en la vida cultural, ha permès potenciar la seva 
integració. També s’han treballat aspectes com la participació en les entitats pròpies, desenvolupant 
diverses funcions i augmentant el sentiment de pertinença al barri.
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HOMES: 47 %
DONES: 53 %

AUTÒCTONS:
70 %

NOUVINGUTS:
30 % 

0-14 anys: 10 %
15-25 anys: 14 %
26-65 anys: 57 %

+ de 60 anys: 19 %
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+ 6.000
USUARIS

+ 700
ACTIVITATS

+ 4.000
SESSIONS

 El Programa Òmnia, té com a objectiu principal impulsar i afavorir la participació de les perso-
nes, el teixit associatiu i els serveis de Catalunya, per tal de provocar processos i sinergies en un bon 
ús de les TIC i evitar la bretxa digital. Es tracta d’un programa preventiu i socioeducatiu, que treballa 
amb les noves tecnologies, entenent-les com un mitjà de millora i promoció de l’autonomia perso-
nal i un element de participació afavoridor de la cohesió social. Aquest treball pivota sobre els  tres 
eixos de treball marcats per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària: aprenentatge, inserció 
social i ús comunitari.
 Durant el 2018, la Federació ha gestionat 28 punts Òmnia distribuïts per tot el territori català; 
s’han desenvolupat set-centes activitats en els barris d’habitatge social, treballant de manera coor-
dinada amb  les associacions de veïns, i d’altres entitats socials i serveis del territori, per adequar 
els objectius i les activitats a les necessitats de les persones i entitats que s’hi acosten al punt. La 
FAVIBC ha permès que durant el 2018 el programa Òmnia generi xarxes capaces de neutralitzar les 
problemàtiques socials existents. S’ha reforçat el treball entre els punts Òmnia dels barris d’habitat-
ge social, per exemple, a les Jornades Òmnia realitzades a Lleida i la col·laboració dels punts Òmnia 
de Tarragona a l’esdeveniment Fira Vida. La FAVIBC dona suport a les activitats amb impressores 3D 
i la cultura fes-ho tu mateix en els espais Òmnia, facilitant l’accés al maquinari i oferint formacions i 
espais de trobada per potenciar l’ús d’aquesta tecnologia en benefici dels barris d’habitatge social.

ÒMNIA
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 El treball que ha realitzat la FAVIBC i les entitats veïnals del territori amb el col·lectiu de joves, 
ha permès una millora que influeix directament i de manera positiva a tots els veïns. Per aconse-
guir-ho s'han realitzat una sèrie d'activitats amb un màxim de garanties i qualitat per així fomentar 
el seu desenvolupament sociocultural i propiciar un treball de regeneració dins de les entitats. 
 Quan es va dissenyar el projecte Jov@activa't, es van considerar una sèrie de característi-
ques que eren (i encara són) pròpies dels joves dels barris d'actuació:
• Joves immersos en un procés de desarrelament de l’entorn més proper.
• Problemàtiques com el fracàs i l’absentisme escolar. 
• Alta desocupació. 
• Manca d’informació i formació. 
• Increment de substàncies tòxiques als barris.
 A fi de treballar d’acord amb aquestes realitats, les actuacions han estat lligades a l'entorn 
pròxim dels joves: escola, barri i família i van comptar amb la participació i la implicació de tota la 
comunitat. 

JOVENTUT

+ 2.500 JOVES
92 joves han participat

en la preparació
de les activitats

58 voluntaris implicats

65 PROJECTES
i ACTIVITATS

+ 50 espais de reflexió

22 VOCALIES
DE JOVES A LES 
ASSOCIACIONS

DE VEÏNS 
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 La Federació ha treballat amb els joves i les joves dels barris d’habitatge social els valors de la 
convivència, el respecte, la participació social i l'empatia, per assolir una comunitat més cohesionada 
i integradora. El col·lectiu de joves és decisiu per a la societat, però moltes vegades l'entorn els 
influeix  de manera negativa, tant en la seva manera de pensar com de valorar el seu futur.
 En col·laboració amb les entitats i les administracions que actuen als barris, s’han organitzat 
festivals d’art urbà, formacions digitals, tallers de sensibilització contra totes les maneres d’assetjament, 
cursos de còmic i il·lustració, monitoratge, tastets d’oficis, activitats esportives, tot ha servit per fer 
un treball participatiu i constructiu des de la implicació activa i assertiva a les polítiques socials que 
afecten els seus interessos. 



 El projecte SEFORA, present i futur de la dona a la societat (Suport, Educació, Formació, Orga-
nització, Resolució i Assessorament), segueix treballant per millorar la situació del col·lectiu de dones 
dels barris d'habitatge social de Catalunya i potenciant la seva participació en la xarxa comunitària, 
per mitjà de la capacitació social de la dona i l’eliminació de les discriminacions per gènere. El de-
sembre del 2018, va tenir lloc el segon acte públic del projecte, amb motiu del lliurament de premis 
del II Concurs de relats curts SEFORA i amb la presència de personalitats de les administracions 
que col·laboren; Diputació de Barcelona, Institut Català de les Dones i el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies.

SEFORA
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 El treball tècnic s’ha basat en el suport a les actuacions dels territoris. En els barris d'actuació 
les entitats veïnals desenvolupen actuacions per les dones i en benefici del treball per la igualtat. La 
FAVIBC ha donat suport a aquestes actuacions. La Federació posseeix un pla d'igualtat d'oportuni-
tats entre homes i dones, que ha posat a disposició de les entitats dels territoris on s’ha dut a terme 
el programa. L’objectiu és aconseguir una comunitat igualitària i l'equitat que tota comunitat ha de 
tenir.
 Les actuacions en matèria d'igualtat han lluitat per la no discriminació com un principi de 
justícia social. Les dones són imprescindibles en qualsevol organització. Una societat justa i iguali-
tària no pot permetre menysprear ningú per raons de sexe, creences o situació social. És per això 
que el repte ha estat recuperar i fer valdre el treball realitzat per les dones. L’activitat del Concurs 
de microrelats, amb una alta participació, demostra que les dones volen explicar moltes coses i 
que poden aportar, per mitjà de les seves experiències o dels seus coneixements, propostes molt 
interessants. La cultura ha continuat tenint un pes específic demostrable amb les activitats Club de 
lectura de la dona i La dona a prop de la cultura.
 Totes aquestes actuacions han fet possible gaudir de l’art, la lectura, el coneixement d’altres 
entorns, d’altres idees i pensaments, i han ajudat a engrandir una sensibilitat més crítica, més cons-
tructiva i més adaptada als canvis, facilitant una societat més integradora i comprensiva amb la resta 
de ciutadans i ciutadanes.

+ 200
PARTICIPANTS

10 BARRIS
D’ACTUACIÓ

20 ACTIVITATS
PER ENFORTIR
EL POTENCIAL
DE LES DONES
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COMUNICACIÓ
 L’espai web favibc.org s’ha actualitzat i crescut durant el 2018 amb més serveis, informació, 
actualitat i notícies del món veïnal i de totes les associacions de veïns d’habitatge social. S’ha habili-
tat una nova secció, transparència, en què es pot trobar tota la informació federativa i de gestió que 
les administracions requereixen a les entitats sense ànim de lucre. A fi de reforçar la comunicació 
amb les entitats i fer-la més àgil, s’ha habilitat un aplicatiu de missatgeria electrònica per adreçar de 
manera segura la informació necessària de subvencions i ajudes de les administracions a les entitats 
i d’acord amb la llei de protecció de dades: sol·licituds, formularis, aplicacions, documentació i d’al-
tres. La presència a les xarxes millora i ja disposem d’espais propis a Instagram, Twitter, Facebook i 
Flickr. D’altra banda s’han recollit totes les publicacions i materials de divulgació que fan les asso-
ciacions de veïns, fent promoció arreu de Catalunya: exposicions, revistes, fotografies d’activitats, 
calendari popular, i aquelles que les associacions han considerat adients per publicar.
 Durant l’any s’han dissenyat productes i actuacions amb motiu del 30è aniversari, materials 
de difusió que arribaran a les entitats per millorar la visibilitat a la xarxa i al territori, facilitar la reno-
vació del seu teixit associatiu i fomentar el voluntariat.
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La FAVIBC amplia els seus serveis a les entitats federades, oferint el següent 
catàleg:
Àrea administrativa:
Assessorament en la gestió de convenis en vigor amb l’administració; gestió 
d’entitats; informació ITE.
Àrea informàtica:
Assessorament en equipaments i sistemes; gestió i implantació de noves 
tecnologies a l’administració: certificats i xarxes.
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, tauletes intel·ligents, impressió 
3D...
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.
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.

CARTA
DE SERVEIS



Amics de la Música de Sant Quirze del Vallès
AMISOL
Ampa Ginesta, Terrassa
Ampa Pau Vila, Terrassa
AMPA Sant Jordi
Ampans
Arrels Sant Ignasi
Associació Agrupa’t
Associació Cal, Terrassa
Associació Casal Gent Gran Verneda Alta
Associació Cultural Can Feu
Associació d’Aturats de Sabadell
Associació de Comerciants de Campclar
Associació de Disminuïts Psíquics i Físics
Associació Districte Apatxe
Associació Estel
Associació Gent Gran Pomar
Associació Juvenil SECUNDE
Banc del Temps Verneda
Biblioteca Municipal de Constantí
Biblioteca Municipal de Pomar
Biblioteca Municipal de Rubí
Biblioteca Municipal de Sant Roc
Biblioteca Lambert Mata
CAP La Pau
CAP Ripoll
CAP Sabadell Sud
CAP Terrassa Sud
Càritas
Casal Cívic Arraona-Merinals Julio Regalado
Casal Cívic Campclar Tarragona
Casal Cívic Can Jofresa Terrassa
Casal Cívic Fontsanta-Fatjó Cornellà
Casal Cívic Gornal l’Hospitalet

Casal Cívic Joan Carles Lleida
Casal Cívic Montserrat les Flors Igualada
Casal Cívic Pla de Bonaire Terrassa
Casal Cívic Pomar Badalona
Casal Cívic Rogelio Soto Sabadell
Casal Cívic Sant Josep Obrer Reus
Casal Cívic Sant Roc Badalona 
Casal Cívic Torreforta Tarragona
Casal de Gent Gran de Badalona Pomar
Casal de Gent Gran de Rubí
Casal de Gent Gran Joan Valera
Casal de Joves El Galliner
Casal de la Dona de Pomar
Casal Diari Teresa Altet
CEE Ca n’Oriol
CEEE Xalest
CEIP Vinyet Solsona
Centre Obert Bocins (infants i joves)
Centre Obert Montserrat d’Igualada
CFA Morera Pomar
CFA Riuclar
CFA Sant Roc
Club Ciclista Campclar
Club de Dones del Gornal
Club de Futbol Amics del Pou-Nou Escorial
Club de Futbol Pare Ignasi Puig
Club de Jubilados y Pensionistas Can Jofresa
Club de Petanca Arraona-Merinals
Club d’Escacs Arraona-Merinals
Club Esportiu l’Espiral
Club Social Aidar Igualada
Cointegra Fundació BDN Capaç
Colla Diables - Sentinelles d’Arkemis
Colla Gegantera Teresa Altet

COL·LABORACIONS
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Consorci Badalona Sud
Consorci Benestar Social del Ripollès
Coral Arcoiris, Sabadell
Creu Roja Barcelonès Nord
Cultura 13 (persones emigrades)
Diari de Sabadell
Diversitat funcional balconada
Dones de les Tardes del Dimecres Igualada
Dones del barri de la Balconada
El Pont
El Safareig
EMEE Fàtima
Equipament Cívic Sant Josep Obrer Reus
Escola Arrels II
Escola Bressol Ginesta, Terrassa
Escola Bressol La lluna
Escola Campclar
Escola d’Adults de Constantí
Escola d’Adults de Rubí CFA Pau Casals
Escola de Música de Constantí
Escola el Bosc de Rubí
Escola Espronceda
Escola Joan Sallarès i Pla de Sabadell
Escola Mediterrani de Tarragona
Escola Muntanya del Drac, el Xup Manresa
Escola Oficial d’Idiomes de Terrassa
Escola Pau Vila, Terrassa
Escola Ponent, Tarragona
Escola Riuclar, Tarragona
Escola Sala i Badrines, Terrassa
Escola Sant Jordi, Badalona
Escola Setelsis, Solsona
Escola Teresa Altet, Rubí
Escola Vedruna, Ripoll
Escola-Institut del Gornal
Espai Jove d’Arraona-Merinals

Espai Jove Morera, Badalona
Espai Via Trajana
Esplai TUKA TUKA, Sabadell
FAVT, Federació Associacions de Veïns de Tarragona
Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya
Font del Ferro, Rubí
Fundació Ateneu Sant Roc
Fundació Àuria Igualada
Fundació FUTUR, Barcelona
Fundació Intermèdia
Fundació Jaume Bofill
Fundació la Vinya (dones magrebines)
Fundació MAP, Ripoll
Fundació Onada, Tarragona
Fundació Pere Mata
Fundació Pere Tarrés
Fundació Privada Pere Closa
Fupar Terrassa
Gedi Cooperativa d’Iniciativa Social, Solsona
Gent Gran Balconada
Hermandad Rociera, Terrassa
IES Campclar
IES Les Termes, Sabadell
IES Manresa 6
IES Miquel Crusafont, Sabadell
IES Ribot i Serra, Sabadell
IES Ronda, Lleida
IES Santa Eulàlia, Terrassa
Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació de 
Badalona
Infància en risc, Balconada i Manresa
iSabadell
La Brúixola, Lleida
La Portella, Sabadell
Lachó Bají Calí (Associació Gitana)
Llar de Pensionistes i Jubilats Riuclar-Icomar
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Llar Residència Salut Mental Sant Roc de L’IMSP
Ludojove Margarida Bedós
Ludoteca Arenys de Segre
Menden Dekuru, Sabadell
Museu Etnogràfic de Ripoll
Ningú Fora de Joc
Oncovida
OTG Anoia
OTG Ripoll
OTG Solsona
OTG Verneda
Pare Palau, Lleida
Patronat Monestir Ripoll
PICAM (Prevenció i Informació Càncer Molins)
Pla  de Barris de La Verneda i La Pau (Ajuntament de 
Barcelona)
Pla Educatiu d’Entorn, Terrassa
Policia Municipal (polseres candela), Terrassa
Programa de Joves Casal Cívic Montserrat d’Igualada
Projecte Badaestudi Joves i infància, Badalona
Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural 
Badalona Sud – Surt
Projecte JO+VE, La Pau
Prolaboral Xalest, Sabadell
PROURSA Rubí
Ràdio Constantí
Ràdio Sabadell
Regidoria de Drets Civils i Gènere de Sabadell
Regidoria d’Educació de Sabadell
Ripollès Desenvolupament
Sabadell Sardanista Sector Sud
Salut Mental Barcelones Nord, Club Social El Badiu

Salut Mental Manresa
SBAS3 Servei Bàsic d’Atenció Social
Servei Atenció Diurna, Tarragona
Servei d’Inserció Sociolaboral, Serveis Socials 
Ajuntament Badalona
Servei de Rehabilitació Comunitaria de Lleida
Servei d’Ocupació de Catalunya
Serveis Connectem Solsona
Serveis Socials Ajuntament de Solsona
Serveis Socials bàsics Consell Comarcal del Solsonès
Serveis Socials Espronceda, Ajuntament de Sabadell
Serveis Socials Gornal, Ajuntament de l’Hospitalet
Serveis Socials Sant Martí-Verneda, Ajuntament de 
Barcelona
Serveis Socials Sant Roc, Ajuntament de Badalona
SIAD del Solsonès
Sifiar, Torreforta
SOC Terrassa
SUMEM (discapacitat i mobilitat), l’Hospitalet
Talaia Centre d’Acolliment, Lleida
Taula de Salut d’Adults de La Verneda 
Taula tècnica de Joves Districte 3 de Terrassa
TIS (Tècnica Integració Social), Constantí
Tre-ka (Educador de Carrer), Constantí
UCC Caravaning Club del Vallès
UE Sabadellenca
UEC (Unió d’Escolarització Compartida) Ripollès
UEC AFRAU (Associació Afrau de Serveis Educatius)
Unió de Botiguers de Ripoll
Vapor Llonch Sabadell
Vocalia de la dona Espronceda

Sabadell, abril 2019



FAVIBC
BARCELONA
BUFALÀ DE BADALONA
MONTIGALÀ-BATLLÒRIA DE BADALONA
POMAR DE BADALONA
SANT ROC DE BADALONA
BADIA DEL VALLÈS
ESTRELLES ALTES DE BARCELONA
LA PAU DE BARCELONA
SEGRE 125-131 DE BARCELONA
TRINITAT NOVA DE BARCELONA
VERDUM NOU BARRIS DE BARCELONA
VERNEDA DE BARCELONA
VIA TRAJANA DE BARCELONA
SANTA EULÀLIA DE BERGA
CENTRE SOCIAL ALMEDA DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT
FONTSANTA FATJÓ DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT
LA GRANJA DEL PRAT DE LLOBREGAT
SANT COSME - SANT DAMIÀ DEL PRAT DE 
LLOBREGAT
SANT JORDI-RIBERA BAIXA DEL PRAT DE 
LLOBREGAT
CAN ESPINÓS DE GAVÀ
SANTA TERESA i FRANCESC MACIÀ DE GAVÀ
PRIMER DE MAIG DE GRANOLLERS
MONTSERRAT LES FLORS D’IGUALADA
EL GORNAL DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
LA FLORIDA DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
EL XUP DE MANRESA
FONT DELS CAPELLANS DE MANRESA

LA BALCONADA DE MANRESA
SANT PEDOR DE MANRESA
CAL GRAVAT DE MANRESA
BUENOS AIRES DE MARTORELL
VERGE DEL CARME DE MARTORELL
CAN PANTIQUET-LA CASILLA DE MOLLET DEL 
VALLÈS
SANT BERNAT D’OLESA
CAN CLOS DE RIPOLLET
CAN VARGAS 122 DE RIPOLLET
25 DE SETEMBRE DE RUBÍ
RUBÍ 128 DE RUBÍ
ARRAONA-MERINALS-CAN GAMBÚS DE 
SABADELL
CAMPOAMOR DE SABADELL
ESPRONCEDA DE SABADELL
VERGE DE FUSSIMANYA DE SALLENT
CAMPS BLANCS DE SANT BOI DE LLOBREGAT
CAL 75 DE SANT PEDOR
ELS PISOS AFF DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
BONAVISTA DE SANT VICENÇ DELS HORTS
SALIPOTA DE SÚRIA
CAN JOFRESA DE TERRASSA
CAN TUSELL DE TERRASSA
CAN VILARDELL DE TERRASSA
EGARA DE TERRASSA
LA COGULLADA DE TERRASSA
NOSTRA SENYORA MONTSERRAT DE TERRASSA
PLA DE BONAIRE DE TERRASSA
SANT LLORENÇ DE TERRASSA
PLA DEL REMEI DE VIC
HOSPITAL ROCA DE VILADECANS
GRUP ESPIRALL DE VILAFRANCA
ARQUEBISBE ARMANYÀ DE VILANOVA



GIRONA
FONT DE LA PÓLVORA DE GIRONA
FONTAJAU 1-3/5-7 DE GIRONA
SANT NARCÍS DE GIRONA
VILA-ROJA DE GIRONA
LA PAU DE LA BISBAL DE L’EMPORDÀ
GRUP SANT PERE 100 DE RIPOLL
PLAÇA EUROPA DE RIPOLL
RIPOLL 17 DE RIPOLL
RIPOLL 60 DE RIPOLL
SANT JAUME DE SALT

LLEIDA
NOSTRA SENYORA DEL SOCORS D’AGRAMUNT
ALCOLETGE
LA SISQUELLA D’ALFARRÀS
ALMACELLES
BLOCS 2 DE MARÇ D’ALMACELLES
PLAUS D’ARTIES
EL FIRAL DE BALAGUER
SANT CRIST DE BALAGUER
TRES TURONS DE BELLPUIG
BARRI LES FORQUES DE CERVERA
SANT JORDI DE CERVERA
CARRER MAJOR 77 D’ESTERRI D’ANEU
SANT AVENTÍ DE LA POBLA DE SEGUR
LES
LA CREUETA DE LES BORGES
BORGES 24 DE LES BORGES
LA FARGA DE LLAVORSÍ
PIUS XII - GERMANOR DE LLEIDA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I COMERCIANTS

DEL CENTRE HISTÒRIC DE LLEIDA
BALÀFIA DE LLEIDA
BLOCS JOAN CARLES DE LLEIDA
EL RECORRIDO 40 DE LLEIDA
GARDENY 96 DE LLEIDA
GASPAR PORTOLÀ DE LLEIDA
INSTITUT DE LLEIDA
JOSEP ANTONI DE LLEIDA
LA MARIOLA DE LLEIDA
LA PARRA 73 DE LLEIDA
MAGRANERS DE LLEIDA
RUIZ D’ALDA DE LLEIDA
SECA 20 DE LLEIDA
ARMENGOL V DE MOLLERUSSA
JOSEP TORREGASSA DE SOLSONA
SANT ANTONI LA PLANA DE SOLSONA
LA SOLANA DE SORT
LA PLANA DE TÀRREGA
ORIENT DE TÀRREGA
SANT ELOI DE TÀRREGA
SOL IXENT DE TÀRREGA
VILALLER DE VILALLER

TARRAGONA
CENTCELLES DE CONSTANTÍ
BARRI FORTUNY DE REUS
PRIMER DE MAIG DE REUS
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VOLTANTS 
DE LA  PLAÇA 1 DE MAIG DE TARRAGONA
CAMP CLAR DE TARRAGONA
PROGRESSISTA TORREFORTA DE TARRAGONA
RIU CLAR DE TARRAGONA
ALT CAMP DE VALLS



Amb el suport de:




