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MEDIACIÓ
PARTICIPACIÓ
SOLIDARITAT

PRESENTACIÓ: MEDIACIÓ, PARTICIPACIÓ, SOLIDARITAT
La FAVIBC, Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de
Catalunya, va ser constituïda l’any 1989, sent la Coordinadora de Barrios de la
Obra Sindical del Hogar el seu antecedent directe. Amb més de 100
Associacions de Veïns federades per tot el territori català, i aviat 30 anys
d'història, participació, moviment associatiu i lluita veïnal, tres dècades que
l'han permès consolidar-se com a una entitat de referència en el món veïnal
dels primers parcs d'habitatge públic català.
La FAVIBC impulsa accions per a la millora de l'habitatge, l'habitabilitat i la
qualitat de vida dels barris de patrimoni públic, i gestiona projectes dirigits a
combatre l'exclusió social als barris, a la creació de xarxes comunitàries i al
foment de l'associacionisme. Aquests programes socioeducatius es treballen
des de la reivindicació, la negociació amb l'administració pública i la
corresponsabilitat, mitjançant l'impuls d'iniciatives que permeten treballar sobre
les prioritats i necessitats de cada territori.
La federació segueix treballant per enfortir i renovar el teixit associatiu
mitjançant el suport a les associacions de veïns dels barris d’habitatge social, la
promoció del voluntariat i de la participació comunitària, incidint en els
col·lectius més vulnerables: joventut, infància, immigració, dones, tercera edat,
persones sense ocupació, entre altres.
Mediació, participació i solidaritat. Al voltant d’aquests tres termes, d’aquestes
tres idees, d’aquests valors, hem de seguir treballant per una federació més
actual, més representativa i més activa.

57.000 HABITATGES
+ 24.000 PERSONES PARTICIPANTS
110 ENTITATS ATESES
1500 ACTUACIONS AL TERRITORI
300 REUNIONS DE SEGUIMENT
692 VOLUNTARIS
+ 750 ACTIVITATS
+22000 BENEFICIARIS DIRECTES
+10.000 PERSONES INDIRECTES

EXECUTIVA
La junta executiva de la FAVIBC està formada per diferents presidents/es
d’associacions de veïns federades, sent l’executiva i la permanent les
encarregades de la direcció i l’Equip de professionals de FAVIBC els que
porten a terme els acords presos.
La Junta la formen:
President: Sr. 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 Martinez , Eduardo Navas, Joan Riera, Josep
Rueda, Francisco J. Ruiz, Oriol Vicente.
Algunes accions de la Junta aquest 2016 han estat:





Seguiments i avaluació de tots els projectes amb l’administració
local, autonòmica i estatal.
Visites i comunicació continuada amb les Associacions de Veïns
federades.
Recollir les necessitats i demandes dels barris.
Relacions amb federacions i d’altres entitats del tercer sector per
enfortir la xarxa associativa.
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Reunions amb diferents sectors polítics (parlamentaris, càrrecs
institucionals, partits) per lluitar pels interessos dels beneficiaris i
crear projectes a curt i llarg termini.
Enfortiment i empoderament de les pròpies AV i entitats del barri a
través d’accions comunitàries.

EQUIP TÈCNIC
L’equip de professionals de la FAVIBC està format per gairebé 50 treballadors
per tota Catalunya, que desenvolupen projectes 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.
Aquests treballadors es divideixen en dos grups, els tècnics que treballen al
territori (majoritari) i l’equip de coordinació que organitza i interconnecta les
activitats. El primer grup d’aquests, es subdivideix a la vegada en els diferents
projectes que impulsa la FAVIBC, Projecte Òmnia (28), Civisme.net (3), SAI (6)
i les atencions puntuals necessàries al territori. El segon grup, engloba
administració (2), direcció (1) i l’equip de coordinació de projectes (2), el de
comunicació (1) i habitatge (1)
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EL PROGRAMA INTEGRAL DE LA FAVIBC
La situació crítica que viu el país i que afecta a milers de persones i també a les
entitats, ha fet que la FAVIBC s’esforci en defensar els drets de tots els veïns i
veïnes dels barris d’habitatge social. La demanda de suport social
s’incrementa, i no només pel que fa a ajudes econòmiques. La morositat, l’estat
dels habitatges, la convivència dels veïns i veïnes continuen i necessiten més
que mai l’esforç de les associacions de veïns i de la federació. El programa
integral de la FAVIBC es porta a terme des de tres escenaris: els processos
comunitaris 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.
Els processos comunitaris
Aquest programa integral ha contribuït a la millora de qualitat de vida de les
persones, en concret d’aquelles que es trobaven en situacions més
vulnerables. Per mitjà d’accions de prevenció i lluita contra els processos
d'exclusió social, s'han enfortit i reforçat, la participació i cohesió dels diferents
barris d'habitatge social, garantint el desenvolupament d'actuacions socials.
Aquesta dinàmica ha permès crear una sèrie d'instruments que han ajudat en
la resolució de conflictes latents o anticipar-se a la seva aparició, generant un
clima de bona convivència i respecte.
Les accions desenvolupades, es classifiquen a les següents àrees:
• Àrea de la participació: S'ha desenvolupat a partir del foment de la implicació
dels veïns/es en les accions que es desenvolupen al barri a través dels
diferents projectes. Això ha permès establir i potenciar les bones pràctiques,
dinamitzant les diferents entitats del barri i promovent l'entrada de persones
noves.
• Àrea de 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 s’hi desenvolupen, recerca de fonts de finançament per cada
AV. Difusió de les convocatòries, assessorament en les justificacions i
notícies, creació de canals de comunicació àgils i òptims amb les AV, formació
als professionals que col·laboren als barris.
• Àrea de mesures anticrisi: En aquesta àrea s'han desenvolupat totes aquelles
activitats que han procurat cobrir les necessitats més bàsiques. Participant en
les actuacions que cada barri desenvolupa en coordinació amb el seu municipi i
els serveis socials: contra la pobresa energètica, clàusules sòl, el rebost pels
més afectats, formació i seguiment del procés de cerca de feina, etc.
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• Àrea d'habitatge: A través de formacions en gestió i administració comunitària:
Xerrades d'assessorament i prevenció en matèria d'habitatge; El teu barri el teu
jardí (cura de zones comunes), etc.
Tenint en compte les necessitats i la situació dramàtica d'alguns col·lectius dels
barris, un dels eixos del programa ha estat l'assessorament: Des de l'Entitat
s'ha ofert informació, orientació i derivació. S'han potenciat la coordinació amb
els serveis i recursos del barri, així com s'han ofert xerrades i debats oberts
sobre temes legals, morositat, mediació, educació en valors o formació
Voluntariat

El programa “Voluntariat i inserció als Barris: Intervenció del Voluntariat”, ha
continuat amb la labor empresa en els anys anteriors, oferint diferents activitats
formatives per als voluntaris en diferents àmbits, i incidint en la captació i la
sensibilització del voluntari/a en la ciutadania. El suport i la coordinació en les
actuacions dutes a terme per part dels voluntaris i voluntàries, és la base per al
treball realitzat als barris, així com establint els paràmetres de continuïtat per al
compliment dels objectius establerts darrere de la millora del benestar de la
comunitat. No hem d’oblidar que a més de les persones que participen de
manera voluntària a les activitats, tots els membres de les més de 100
associacions de veïns federades són voluntaris i voluntàries, que lluiten
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diàriament pel manteniment del teixit associatiu dels barris d’habitatge social i
per la continuïtat de les seves associacions i dels seus projectes.
Durant l’any 2016 s’ha persistit en les actuacions relacionades amb la formació,
els nous itineraris, la sensibilització i la captació i la coordinació amb les
entitats. El treball desenvolupat per a la sensibilització i la captació, ha estat
important per atorgar al programa de l'impuls bàsic en l'entorn comunitari, amb
el clar objectiu d'aconseguir la implicació social necessària. Des de la federació
i les entitats veïnals, serà primordial el reforç en campanyes per a la implicació
de les persones en el moviment del voluntariat. Per mitjà de materials de
difusió, com a butlletins, papereria o la pàgina web de la federació, s'han
acostat les accions de les entitats cap a la població, així com l'explicació del per
què és important formar part del grup de persones conegudes com a
voluntàries, que realitzen per a la ciutadania un servei altruista i imprescindible.
Habitatge i suport a les comunitats
El tercer escenari ha permès un treball directe amb les comunitats d'habitatge
social durant l'any 2016. La FAVIBC, així com les entitats veïnals, contemplen
l’àmbit de l’habitatge i l’àmbit social com un conjunt on la pertinença a un barri,
tant físic com social, amb unes característiques pròpies físiques, estructurals i
socials, comporten situacions i moments específics, on un conjunt de recursos
conviuen en un mateix espai i segueixen objectius similars.

La FAVIBC ha reforçat les seves línies d'actuació i la seva presència als barris
d'habitatge social, obrint noves vies de treball, conjuntament amb les entitats
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veïnals i administracions públiques: tallers i activitats formatives per a la
mediació natural a les comunitats; actuacions per fomentar el civisme i la
participació; mostres i exposicions sobre la memòria històrica, el present i el
futur dels barris; etc.
També s’ha treballat per pal·liar les deficiències en els territoris, no només
socials, sinó també d’habitatge: Impagaments de quotes; Problemes de
convivència; Mal ús d’espais comuns; Falta d’informació, etc. En aquest 2016,
les actuacions, han abastat des de tallers de formació a les entitats, xerrades
de assessorament a les comunitats de propietaris i, com a novetat, actuacions
dirigides a la comunitat (en col·laboració amb les AV), com l'escala a la família,
implicant i fent partícips a les persones, amb la clara intenció de potenciar el
sentiment de pertinença i de treballar aspectes de civisme per la millora de la
convivència.
Resultats Quantitatius:
Número de persones que han participat a les formacions: 1.248
Número de comunitats que han participat a les formacions: 172
Número de comunitats constituïdes: 1
Número d’entitats veïnals assessorades: 39
Número de formacions i tallers desenvolupats: 94
Número de coordinacions i reunions
de seguiment amb els ajuntaments: 23
Número de col·laboracions del projecte en coordinació amb altres
projectes impulsats a nivell de ciutat liderats per altres entitats o
administracions: 1
Número d'accions desenvolupades amb la implicació de les av: 94
Número de territoris que s'han desenvolupat accions: 24
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LES PERSONES
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,
els immigrants, 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, així com la seva inclusió en altres accions com a voluntaris. La gent
gran s’han sentit escoltada i valorada 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 espais on s’ha potenciat
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 cap als
altres, així com el reforç escolar i l’acompanyament.
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El treball fet amb les famílies ha comportat afrontar situacions de conflictes
interpersonals, problemes emocionals, ambient desestructurat, per mitjà
d’accions intergeneracionals, creant espais familiars, xerrades, formacions, etc.
En el cas dels projectes destinats a les dones s’han portat a terme 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,
doncs és molt important la creació de xarxes de recolzament i suport, per
treballar l’autoestima i l’autoconfiança.
En el cas dels immigrants les activitats han anat destinades a treballar i
incentivar la seva inserció social 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 diferents funcions i augmentant la sensació de pertinença al
barri, permetent solucionar les dificultats de cohesió social i facilitant la
convivència.
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ELS PROJECTES
Per l’assoliment dels objectius dels tres grans escenaris del pla integral de la
FAVIBC s’han dissenyat, adequat i implementat actuacions dins el marc dels
següents projectes:

HABITATGE
La FAVIBC, ha potenciat aquest any el servei d´assessorament envers
l´habitatge, tractant tot tipus de consultes realitzades per les entitats veïnals
federades, sobre les lleis d´edificacions de la propietat horitzontal; mediacions
veïnals, aconsellant en la resolució dels problemes a nivell comunitari amb el
suport de les AV; informació sobre aspectes legals generals; assessorament
administratiu per la millora dels habitatges; formacions veïnals; serveis de
contractació de serveis generals a nivell comunitari, ...
Amb aquest servei, es potencien els coneixements legals i mètodes d´actuació
tant de les entitats veïnals com de totes les persones del barri. A la vegada,
s’han ofert xerrades i debats oberts sobre temes legals, morositat, mediació,
educació en valors o formació.
OMNIA
La Federació gestiona un paquet 28 punts Òmnia, que desenvolupen en els
barris d’habitatge social seguint les línies marcades per la Direcció General
d’Acció Cívica i Comunitària.

El projecte Òmnia, segueix essent un dels grans projectes que des del 1999 es
desenvolupa en els barris per vetllar pel benestar dels veïns, sempre treballant
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a partir de les seves línies d’actuació: aprenentatge, inserció social i ús
comunitari. En aquest 2016 els punts gestionats per la FAVIBC han començat
un gir per reforçar la vessant mes social del projecte, i si cal, encabir i adaptar
espais a nous col·lectius (que fins ara estaven exclosos), a partir de noves
activitats que no impliquin exclusivament l’ús dels ordinadors com a eina.
Seguim garantint que totes les persones que visiten un punt Òmnia de FAVIBC,
tenen un aprenentatge bàsic en les TIC, així com les tecnologies emergents
ens les que hem vist immersos.
Sis dels nostres punts ja treballen habitualment amb robòtica y dos d’ells amb
impressores 3d. Per potenciar l’ocupabilitat, treballem la integració de les
persones en risc d’exclusió social fent un reforç concret i adaptat pel que fa a
les persones en situació d’atur, facilitant el contacte amb els serveis
d’orientació social del territori perquè arribin als agents d'inserció social amb la
màxima preparació, sempre amb la col·laboració amb el SOC.
En l’Acció comunitària, hem millorat i seguim esforçant-nos, ja que els barris
d’habitatge social segueixen afectats per la cruesa de la realitat actual. El lliure
accés a persones, entitats, grups i col·lectius al punt Òmnia ha facilitat que es
generin dinàmiques de cohesió social i d’intercanvi, eina imprescindible per
potenciar el treball en xarxa presencial /virtual entre tots els agents del territori,
així com les xarxes personals dels usuaris.
TOTAL USOS:
106.731
SESSIONS:
14.737
ACTUACIONS:
1068
ACTIVITATS:
556
PARTICIPANTS:
6852
PRESÈNCIA A EQUIPAMENTS CÍVICS: 13
PRESÈNCIA A LOCALS DE LES AAVV: 15
El 60% dels nostres treballadors han rebut accions formatives per actualitzar
les seves eines de treball, aquest any 19 treballadors han realitzat el curs
“Impulso de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” per tal
d’adquirir competències i poder orientar social I laboralment els col·lectius en
risc, Seguint la nova línia de treball assenyalada per el departament en àmbits
com el ciberassetjament o el assetjament entre iguals.
CIVISME .NET
Civisme.Net s’implementa en barris que viuen realitats i problemàtiques socials
similars, tot i que cadascú d’ells presenta necessitats particulars que s’han de
tractar de forma específica. La gestió que fa la Federació d’altres projectes
socials ha permès la realització d’estudis de les necessitats i potencialitats que
tenen aquests territoris, en base als quals s’han prioritzat els següents
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objectius: potenciar espais d’inserció sòciolaboral mitjançant la millora de les
habilitats socials
JOVENTUT
Jov@ctivat ha estat el projecte que segueix potenciant la participació dels joves
residents en barris d’habitatge social en la xarxa comunitària, en els processos
d’inclusió sociolaboral, per mitja de la millora de les habilitats socials i
fomentant conductes cíviques en el manteniment dels espais comuns dels
barris d’actuació. Durant aquest 2016 s’han desenvolupat accions concretes
en barris de Terrassa, Sabadell, Berga, Girona, Manresa i Tarragona. S‘ha
prestat una especial atenció al treball contra els risc d'absentisme i el fracàs
escolar ja que en molts casos, totes aquestes joves provenen de nuclis
familiars molt desestructurats.

Per assolir un jovent actiu i implicat a la comunitat, el projecte Jov@ctivat, es va
marcar una sèrie d'objectius generals: Potenciar des del propi territori el foment
de la implicació juvenil en els processos comunitaris en diferents àrees (social,
laboral, cultural, lúdica), i, rejovenir les entitats veïnals.
El treball conjunt i la coordinació, han facilitat no duplicar accions ja existents i
contribuir a la consolidació de les xarxes socials de cada territori. El treball amb
les entitats veïnals, recursos presents als barris des de fa molts anys, han
ajudat a consolidar als joves dintre de la comunitat i a poder trencar els
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estereotips que la societat hi pot tenir. Les activitats desenvolupades, han estat
emmarcades en aquelles àrees que incidien més en l'espai diari del barri.
Exemples d’activitats desenvolupades: Col·laboració amb centres oberts
(oferint un espai de interrelació de joves amb diferents entitats, agrupacions);
Recicla & Renova (taller de reciclatge de ordinadors antics, reparació i
renovació de aquests); Creació d’entitats juvenils; Ús responsable dels
dispositius mòbils; Presència del barri al web; Aprenentatge de la jardineria
urbana; Espais d’intercanvi veïnal; Tallers i concurs de microcontes il·lustrats;
elaboració de la revista del barri; L'hora dels deures al Barri; Curs de monitors
de lleure, etc
SUPORT I ACTUACIÓ IMMEDIATA (SAI)
SAI és 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.
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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.
El projecte abraça tos dos àmbits, el físic, el del barri com un espai on cal uns
mínims per viure, uns habitatges dignes, una accessibilitat per les persones
amb necessitats i l’àmbit social, on les entitats i els i les veïns i veïnes dels
barris, juguen un paper capital en el creixement del barri i les millores socials,
donant una resposta a les necessitats bàsiques de les persones en camps com
la cultura, l’educació el lleure, la salut. Per mitjà de la formació i el coneixement
es podrà arribar a la gran finalitat de la federació: Una societat lliure i crítica
amb l’objectiu clar de millorar la seva qualitat de vida.
S’han desenvolupat diverses activitats/tallers en els barris per a tots els
col·lectius en els àmbits: formació/aprenentatge, lleure, treball comunitari,
inserció social i laboral i mediació:
Robots a l’aula! ; Tarda de manualitats; Les 3R al poder!; Participació en actes
populars: Sant Jordi; La Castanyada; Cavalcada de Reis; etc..; Voluntariat com
a experiència; Tastets d’ofici: Visita a centres de treball pròxims; visita a
recursos informatius del circuit educatiu; orientació a nivell recerca de feina i
currículums; Joves Jardiners; L’esport com a element integrador; Trobada de
Joves FAVIBC; 30-65 anys; Iniciació a la informàtica; Cursos online / Estudis a
distància Obtenció/preparació de titulacions acadèmiques o cursos online que
s’ofereixen des del SOC; I als 50, que fem?; Tallers d’orientació laboral; La ruta
verda. Acció de coneixement de l’entorn; A la cuina amb alegria. Acció
intergeneracionals; I als 65... ; Guia de convivència al barri: ; Xerrades per a
Pares i Mares; etc.
Durant 2016 es va implementar en 6 municipis de Catalunya: Girona, Súria,
Constantí, Terrassa, Sallent i Lleida, amb la intenció d’augmentar les
associacions beneficiàries i els municipis d’actuació.

SEFORA
El projecte SEFORA. Present i futur de la dona a la societat (Suport, Educació,
Formació, Organització, Resolució i Assessorament), ha treballat durant aquest
2016, per donar resposta a la situació del col·lectiu de dones dels barris
d'habitatge social de Catalunya i potenciar la seva participació a la xarxa
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comunitària, per mitjà de l’empoderament social de la dona i l’eliminació de les
discriminacions per gènere:
-Clares diferències tant de sou com de càrrecs als llocs de treball.
-Distribució poc equitativa ten l’apartat de tasques domèstiques, com en el
paper de la dona al nucli familiar.
-Baixa presència de càrrecs directius a les entitats del Tercer sector, on la dona
juga un paper importantíssim com a base de la majoria d’entitat socials.
-La perpetuació dels estereotips de gènere.
-La violència de gènere a la societat, impedint la llibertat necessària de les
persones.

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. (Ex. Suport a les entitats en la participació de la dona). La
federació, posseeix un pla d'igualtat d'oportunitats 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.
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El projecte s’ha implementat en Can Jofresa, Egara, Sant Llorenç i Montserrat
de Terrassa; Arraona de Sabadell, La Pau de Barcelona, Fontajau i Vilaroja de
Girona i la Balconada de Manresa. Número d'activitats: 16; Número de
participants: 176; Número de dones: 113; Número d'homes: 63; Número de
barris d'actuació: 8
El grau de satisfacció dels i les participants, possibilitarà la continuïtat del
projecte SEFORA, gràcies també a la implicació de les entitats veïnals i al
suport dels i les voluntaris/es, que han fet possible la realització de moltes de
les actuacions, facilitant el treball equitatiu i igualitari entre gèneres.

COMUNICACIÓ, DIFUSIÓ I TREBALL EN XARXA
L’any 2016 ha estat l’inici de la implantació de la nova identitat visual
corporativa de la FAVIBC: s’ha fet un treball de disseny de zero, generant una
nova marca, un nou logo i la seva integració en la papereria, documentació,
web, etc.
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També s’ha redissenyat el web favibc.org amb una estètica més actual i
propera a les necessitats dels federats. Un espai on trobar la informació
necessària de subvencions i ajudes de les administracions a les entitats i
d’acord amb la llei de transparència. La presència a Internet de FAVIBC ha
esdevingut una eina de treball, comunicació i administració imprescindible per a
totes les associacions de veïns federades. No és només un espai de promoció
telemàtica, sinó un motor de relació important per a la Federació i pels seus
federats, sol·licituds, formularis, aplicacions, documentació sent la pàgina web
favibc.org un referent de les diferents línies d’acció que s’impulsen i un espai de
difusió.
Durant l’any s’han recollit les publicacions i materials de divulgació que es fan a
les associacions de veïns per tal de difondre-les des dels mitjans de la
Federació, i així fer promoció arreu de Catalunya: exposicions, revistes,
fotografies d’activitats, calendari popular, i aquelles que cada associació ha
volgut publicitar, Un any més s’ha elaborat el calendari de paret anual de la
FAVIBC amb les imatges de les activitats desenvolupades als barris, i un altre
de taula.
La FAVIBC treballa en ampliar la seva difusió i els seus canals de
comunicació, amb una sèrie d’actuacions que permetin millorar tant la
presència a la xarxa con la relació entre els federats: El maig de 2016 es va
engegar la realització d’un audiovisual i un llibre sobre els barris d’habitatge
social i la importància del treball de les associacions de veïns, que es difondran
aquest any 2017.
La revista Viu els barris, amb una tirada de 30.000 exemplars, segueix sent una
eina de comunicació per la Federació, i les entitats federades, així com un
aparador de tots els projectes i activitats que es desenvolupen als barris.
El Treball en Xarxa dins de la FAVIBC és un eix de vital importància: La
FAVIBC ha treballat en coordinació i col·laboració amb més de 100 entitats
(Creu Roja, Càritas, Fundació Intermèdia, Fundació Privada Pere Closa;
Fundació Casal Amic, etc.) i amb diversos serveis relacionats amb els barris
com: Serveis socials, SOC, casals cívics, escoles de primària, escoles de
secundària, escoles d’adults; biblioteques; casals de gent gran; centres oberts,
etc.
L’àmbit de les noves tecnologies és present en la creació de material de difusió,
recerca d’informació, comunicació entre grups. Cal remarcar la importància del
treball en xarxa amb la resta de recursos del territori S’han fet coordinacions
amb entitats i serveis per a assolir l’optimització de recursos, fent
assessorament i derivació i s’han obert i facilitat espais de formació, trobada i
intercanvi d’experiències, amb la clara finalitat d’optimitzar i no duplicar
recursos.
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CONCLUSIÓ
Per la Federació, qualsevol actuació que es pugui desenvolupar en els barris
d’habitatge social de Catalunya, sempre tindrà una valoració positiva, doncs
facilita i permet poder treballar amb i pels veïns i veïnes en la consecució d’una
millora de la qualitat de vida.
La metodologia de la FAVIBC, s’ha basat en la participació com a eix principal
establint una lògica de cooperació, coordinació, coresponsabilitat i, en
definitiva, de treball social comunitari. La metodologia de treball s’ha
fonamentat en informes periòdics via telemàtica, reunions mensuals o
trimestrals de seguiment amb les persones contractades al propi territori, així
com trobades grupals formatives amb les persones dels diferents projectes
gestionats per la FAVIBC, obrint espais de trobada i intercanvis d’experiències
amb la finalitat de poder reflexionar sobre la realitat de cada territori.

L'habitatge és una eina de integració essencial per a la cohesió social a través
d'un procés permanent i progressiu d'inserció dels grups socials més
vulnerables. Per això, la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social
de Catalunya, que no oblida que el seu origen prové de la “Coordinadora de
Barrios de la Obra Sindical del Hogar”, treballa en la integració social des d'una
visió global, incloent mesures de caràcter organitzatiu per facilitar la planificació
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i intervenció, així com plans específics per abordar eficaçment tant el fenomen
de l’exclusió social com el del problema de l’habitatge.
Les dades que la Federació, conjuntament amb les aportades per les pròpies
entitats veïnals dels territoris (que cal recordar que estan formades per
persones que viuen als propis barris, que coneixen de primera mà quines són
les necessitats i realitats existents), donen com a resultat directament una sèrie
de situacions que, tot i que s’estan posant recursos i algunes s’han aconseguit
pal·liar (acords pel pagament de les quotes; conflictes derivats de la
convivència; desconeixement dels recursos que ofereix l’Administració pública;
Sentiment de pertinença al barri; Accessibilitat als habitatges; etc.) segueixen
passant als barris de vivenda social i que exigeixen continuar amb les
polítiques socials iniciades, i en la mesura del possible, ampliar-les. Aquestes
situacions, que continuen existint i que la Federació té la obligació de posar en
coneixement són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impagament de les quotes de les escales.
Problemàtiques en l’accessibilitat dels habitatges.
Major taxa de gent gran als barris.
Ocupació il·legal dels pisos buits.
Irregularitats en l’ús dels espais comuns.
La pobresa energètica.
Estat dels edificis i la seva conservació.
Ús indegut de la llum, aigua i en alguns edificis, fins i tot, del gas.
Dificultats de les entitats veïnals per poder desenvolupar les seves
actuacions, totalment voluntàries al barri.

Aquest conjunt de situacions, afecten als barris d’habitatge social, i cal
continuar amb la tasca iniciada. Això no vol dir pas, que tots els barris estiguin
iguals, ni molt menys, doncs cada barri té la seva personalitat, tant física com
social, però si que tots els barris, tenen una o vàries d’aquestes situacions
latents, existint en el dia a dia, nascudes i alimentades per la situació de crisi
actual, on prop del 15% de la població està a l’atur; 210.000 habitatges amb
totes les persones en actiu desocupades; baixades salarials; dificultats per
arribar a final de mes; problemes en el pagament de les quotes de l’escala; mal
ús dels espais comuns; infraccions en l’ús dels subministraments comunitaris i
una població cada cop més envellida, que reclama d’unes atencions especials i
unes millores en els seus habitatges que, per desgràcia, en moltes ocasions,
no poden assumir.
La Federació, i els federats que representa, tenen clar que les línies de treball
de cara al 2017, han de continuar en clara ascensió en quant al grau de qualitat
de vida dels veïns i veïnes dels barris, implicant-se amb força en el tema de la
pobresa energètica, oferint-se com a canals de comunicació amb
l’administració pública per evitar accidents nascuts de la necessitat i continuar
amb la conscienciació de les persones, per mitjà de la ITE ( en aquest any
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2016 s’han realitzat a prop de 120 als barris federats), de la conservació i
manteniment dels edificis per poder gaudir d’uns habitatges dignes i acords a
les persones que hi viuen.
Les situacions d'exclusió no finalitzen pel fet de posar a disposició dels sectors
més vulnerables un habitatge digne, sinó que és imprescindible que s'articulin
mecanismes d'integració també en l'àmbit de l'educació, l'ocupació, la salut, la
cultura o els costums, que evitin que es perpetuï la marginalitat.
D’altra banda, s’ha de promoure la participació activa de la ciutadania, tant pel
que fa a les activitats que es porten a terme als barris com, i molt important,
formant part de les pròpies associacions de veïns. Així:
•
•
•
•
•
•

Enfortir el mecanismes de coordinació i cooperació entre els diferents
agents socials
Potenciar les AV com a agents actius en la coresponsabilitat social i
referents del barri.
Prevenir l’aparició de conflictes que impedeixin la inclusió social dels
col·lectius en situació de major vulnerabilitat i donar eines per resoldre’ls
Fomentar conductes cíviques i impulsar accions comunitàries en els
barris d’actuació.
Conscienciar als propietaris de la importància de la cura dels espais
comuns dels edificis i el compliment de les seves obligacions.
Implicar a les persones en situació d'exclusió social en el procés,
facilitant una comunitat acollidora i accessible.
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PLA D’ACTUACIÓ 2017: MEDIACIÓ, PARTICIPACIÓ, SOLIDARITAT
No es pot oblidar que els veïns i veïnes dels barris d’habitatge social són qui
més pateixen l’atur, les retallades a l’ensenyament, a l’habitatge, a la sanitat.
Ara més que mai és el moment d’actuacions de xoc perquè aquesta crisi no
incideixi a la vida comunitària dels barris, no s’incrementi la xenofòbia, la
delinqüència, les drogues, la degradació de les comunitats, dels barris.
L’Administració, qualsevol d’elles, no es pot desentendre de la situació.
Aquests programes no poden solucionar l’atur, ni la crisi, ni les retallades, però
un barri amb un projecte solidari i de convivència sí que esmorteeix les
perverses conseqüències.
El pla d’actuació de la FAVIBC pel 2017 se centrarà en la consolidació,
continuïtat i amplificació del pla integral, atenent les noves realitats i necessitats
que sorgeixen any rere any i adaptant les metodologies de treball i actualitzant
formats d'actuació. S’ha de seguir oferint un servei de qualitat als col·lectius
més necessitats i respondre a un principi de justícia i equitat, plenament
coherent amb la funció social de la Federació: Mediació, participació i solidaritat
en uns barris que necessiten estratègies socials adequades per seguir
avançant.

Aquest 2017 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
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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
Seguiran implementant-se els projectes que lluiten contra l’exclusió social als
barris, treballant en xarxa amb la resta de serveis, entitats i administracions
presents al territori:
OMNIA
La Federació seguirà gestionant els 28 punts Òmnia un any més, respectant les
línies d’actuació que marca la Generalitat de Catalunya, però sense oblidar les
peculiaritats i necessitats dels barris on es desenvolupa i fent pressió per la
renovació de l’equipament informàtic i l’ampliació a més territoris.

FAVIBC.NET
La federació, també ha posat en marxa el projecte FAVIBC.NET, fent servir
equipaments de les pròpies associacions per portar a terme activitats
tecnològiques més actuals, com la impressió 3D, la edició de audio o video, 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.

CIVISME.NET i SAI
Ambdós programes s’implementaran en barris que viuen realitats i
problemàtiques socials similars. Si bé el programa de suport i actuació
immediata atendrà carències socials més concretes i durant un termini pactat,
el programa civisme s’estendrà en el temps per aquells barris amb més
dificultats.

JOVENTUT
Jov@ctivat seguirà potenciant la participació dels joves residents en barris
d’habitatge social en la xarxa comunitària, en els processos d’inclusió
sociolaboral, per mitja de la millora de les habilitats socials i fomentant
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conductes cíviques en el manteniment dels espais comuns dels barris
d’actuació. Durant el 2017 s’ampliaran les trobades esportives i les jornades
d’intercanvi entre els joves de diferents barris.

SEFORA
La FAVIBC sempre ha mostrat una especial atenció als programes que
treballen les dificultats de la dona. Aquest any ampliarem els barris d’actuació
fins a 12 i dos nous municipis. El proper juny es farà un acte coincidint amb el
lliurament del concurs de relats curts que ha organitzat la FAVIBC, per posar en
comú el paper de la dona en el moviment veïnal, en la família i en l’entorn
professional.

VOLUNTARIAT
El 2017 serà l’inici d’una campanya per a la captació de voluntaris als barris
d’habitatge social de Catalunya. Aquesta campanya serà dissenyada amb
l’ajuda de les associacions de veïns amb la intenció que arribi a tots els barris i
a tota la població. És necessari rejovenir el teixit associatiu i fidelitzar les
persones voluntàries.
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TORNEJOS ESPORTIUS
La FAVIBC seguirà organitzant tornejos esportius (com el passat Memorial del
Futbol Julio Regalado o el Torneig multicultural FAVIBC) a més barris d’arreu
Catalunya, ja que és una manera d’apropar les famílies i d’intercanviar
experiències a partir de l’esport.
CALENDARI POPULAR
La federació pretén reprendre les activitats d’inflables solidaris a les festes dels
barris, facilitant la seva contractació i compartint les despeses de gestió amb
les associacions.
COMUNICACIÓ
Durant el 2017, la FAVIBC ampliarà la seva difusió amb la distribució del video i
el llibre Viu els barris i un nou exemplar de la revista. També se seguiran
recollint totes les publicacions i materials de divulgació que es fa a les
associacions de veïns, fent promoció arreu de Catalunya: exposicions, revistes,
fotografies d’activitats, calendari popular, i aquelles que cada associació
consideri adient de publicitar.
Els objectius més importants en el 2017 serà la creació d’una campanya de
sensibilització i captació de voluntaris per a tots els barris, la presència en les
xarxes socials i la creació de un canal de video amb curts-metratge dels barris
federats.
SERVEIS DISPONIBLES DE LA FEDERACIÓ
La FAVIBC oferta durant aquest any 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 Informàtica: Assessorament d’equipaments i sistemes; Gestió i
implantació de noves tecnologies, certificat i pàgines web.
3. Àrea Social: Coordinació, informació i assessorament de l’entitat en l’àmbit
de l’associacionisme veïnal; Assessorament en projectes dependents de
l’administració; Creació de nous projectes amb subvenció externa o sense;
Programació d’activitats per a diferents col·lectius, actuacions d’esbarjo,
d’entreteniment i activitats lúdiques o culturals adreçades als usuaris; Cessió de
materials de diferent naturalesa.
4. Àrea Formativa: Eines per donar informació, assessorament i protecció als
consumidors i usuaris en l’àmbit de l’habitatge i altres qüestions relacionades;
Formació bàsica en mediacions comunitàries a comunitats de veïns;
Implantació de nous procediments per millorar la convivència.
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