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El programa Integral de la FAVIBC seguirà contribuint a la millora de 

qualitat de vida de les persones, en concret aquelles que es trobaven en 

situacions més vulnerables, mitjançant la realització de les accions per a la 

prevenció i la lluita contra els processos d'exclusió social. La participació 

dels veïns i les veïnes, ha facilitat 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. 

Gràcies a l'impuls de les accions desenvolupades, s'han pogut evitar 

l'estigmatització de diferents col·lectius, així com el reconeixement de la 

gran labor de les persones que fan i ajuden de manera altruista, a dur a 

terme aquest programa per a la comunitat en la qual ells viuen i participen 

activament. 

Aquest any celebrem el 30 aniversari de la Federació. 30 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 social, animarà la participació i cohesió dels 

diferents barris d'habitatge social i garantirà la resolució de conflictes per 

mitjà de conductes que estimulin la bona convivència i ell respecte.  

El 2019 volem incidir en la captació i fidelització de voluntaris que facin 

possible la renovació i assegurin el futur de les associacions de veïns: 

ampliar els territoris d’actuació; donar més visibilitat tant al treball 

federatiu com als programes que s’impulsen a les associacions de veïns; 

cercar nous recursos en coordinació amb les altres entitats dels barris i 

dels municipis.  



PROCESSOS COMUNITARIS 

I VOLUNTARIAT   
El 2018 ha estat l’inici de la gestió de la Generalitat de Catalunya d’aquests programes subvencionats 

a compte del 0,7 (fins ara eren impulsats des del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad). Aquest canvi en la gestió no ha impedit la seva continuïtat i l’èxit de la seva 

implementació als barris d’habitatge social.  

Així s’ha portat a terme el programa social i les accions que lluiten contra l’exclusió social als barris, 

treballant en xarxa amb la resta de serveis, entitats i administracions presents al territori. El 2018 ens 

ha mostrat, però, la necessitat de la captació de voluntaris als barris d’habitatge social de Catalunya. 

És necessari rejovenir el teixit associatiu i fidelitzar les persones voluntàries. 

És per això que durant el 2019 posarem en marxa la campanya Gent del barri, gent voluntària, a fi 

de disposar d’una bossa de voluntaris que permeti la supervivència de les associacions de veïns més 

vulnerables i l’atenció immediata. 

ÒMNIA 
EL 2019 és any de licitacions al projecte Òmnia. La Federació es presentarà per tal de seguir 

gestionant i coordinant els 28 punts Òmnia dels barris d’habitatge social, respectant les línies 

d’actuació que marca la Generalitat de Catalunya, però sense oblidar les peculiaritats i necessitats 

dels barris on es desenvolupa i enriquint els punts Òmnia amb formacions específiques en 

comunicació digital adreçades a entitats i usuaris. 

NOVES EINES, NOVES PERSONES 
La Federació, també ha posat en marxa 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. 

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. 

JOVENTUT 
Cal continuar amb el desenvolupament personal dels 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. 



 
 

 

SEFORA 
Un any més, seguirem impulsant i fomentant la participació de les dones en el món associatiu i en 

les actuacions que es desenvolupen als barris, reivindicant les dones com a part essencial de 

l’administració, de la cultura i de l’àmbit professional del país. La FAVIBC organitzarà l’any 2019 el 

tercer concurs de relats breus per a dones de barris d’habitatge social, Les dones i els barris, i 

actuacions concretes en els territoris:  formacions, assessorament, acompanyament. 

ACCIONS INTEGRADORES I 

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

any 2019 el programa SAI, 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. 

  



CALENDARI POPULAR I ACTIVITATS  

ESPORTIVES 
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. 

 

COMUNICACIÓ: FAVIBC 30 ANYS 
Durant el 2019 es portarà a terme la campanya de sensibilització i captació de voluntaris per a tots 

els barris: Gent del Barri, Gent Voluntària, la presència en les xarxes socials i la creació de un canal de 

vídeo amb curtmetratges dels barris federats. A més del calendari consensuat amb totes les 

associacions del 30è aniversari. 

 

  



Proposta d’esdeveniments del 30 aniversari: 

• Presentació llibre i audiovisual. Possible organització d’una jornada per a entitats i tècnics FAVIBC 

2019. 

• D’altres Jornades previstes: SEFORA, lliurament de premis del III concurs de relats breus Les 

dones i els barris (setembre). Jornada Jove, lliurament dels premis del I concurs de Dibuix i 

còmic El meu barri (juliol). Jornada Ciutadana, lliurament dels premis del I concurs de 

micrometratges El meu barri (novembre).  

• Formació a les entitats veïnals sobre la comunicació digital i l’ús a les seves associacions, per tal 

de millorar la seva presència a les xarxes i les seves comunicacions amb l’administració, les 

persones i les altres entitats. Organització i implementació de tallers a les associacions de veïns. 

• Publicacions 2019: durant l’any es publicaran i difondran diversos materials per a la promoció i 

difusió del treball que es fa des de les associacions i la Federació: 

o Llibre Les Associacions de Veïns i la FAVIBC . 

o Llibre de recull de relats del II Concurs SEFORA 2018 i nova edició del concurs 2019.  

o Revista FAVIBC 30 anys. Preparació d’una edició especial 30 aniversari de la FAVIBC. 

• Campanyes de sensibilització i civisme. 

• Campanyes individuals de les associacions per desenvolupar i/o recolzar activitats (calendari 

popular, dies internacionals solidaris...)  

• Campanya per a la captació de voluntaris a les AV: GENT DEL BARRI, GENT VOLUNTÀRIA. 

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. Material: llibre, vídeo, 

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

 

CARTA SERVEIS DE LA FEDERACIÓ 
La FAVIBC amplia els seus serveis a les entitats federades i oferta durant el 2019 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. 

  



 


